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Bugün 4 üncii sayfamızda baıtadı 

1940Martıyle . . 
Mukayese -

~eçen martta sulh sond~
J•nı Aınerika yapmak ihtı
Y~cını duymuştu. Bu sene 
lllıhver tarafındaki Japon· 
Ya Yapmıstır. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

194 J ilkbahar kasırgası ha 
koptu, ha kopacak... Za~.e?. ~~ 
lllart ayı, oynak ve üzüntulu 
aydır. Daha harp baıilamadırn et 
Ve) de her sene mart girince ~.fu • 
ta bulutlar birikir, bütün dunf"' 
harp ihtimallerine ait endışe er 
İçinde haftalar geçirirdi. 

Bu seneki mart kasırgasının 
arifesinde ilk hatıra gelen nokta, 
geç.en martla bir mukayese yap· 
mııktır 

taraftan gelen tazyİkı karıısanda Adisababa'ya çekildikleri bildirilen 
ltalyan yerli aakerlerinden bir grup 

Ceç~n martta Majino hattının 
arkasında gaflet uykusuna yal t~l~ 
"k· . d F a ve nı;ı ı ı mıllet var ı:. rans Ue bas· 
tere... Basiretlerı tamfal m kusu· 
lıınmı~tı. Derin bir ga et U) 

Habeşistanda iki 
İta yan!ar 

Bulgar 
na yatmı~lıırdı. d 'nsanlar. 

U • .. mah ut ı 
zagı sarenh. • ··küna aldan· 

ortalıktaki za ır.• ~u ileri k~r!iı· 
mıyor, yarının ıhtıma 
sındn titriyorlardı. d d bulu· 

Ben o sıradıı Lohn r~e~z har· 
d Bu mu are nuyor um. fası 8anan 

Adisababaya Doğru 
Kaçıyor;ar 

Süvari Alayı 
Yugoslavya'ya 

Teslim olmuşlar bi bir nevi _kıırnavııl sa karşısınpa 
ka.ygusuz Jns~n!nrın kadıır üzül
baııirct sahiplerının n~ dı.im. (Bri
düklerini yakınddıın.lgor kültür pro· 
tanyn heyeti) cnı ke?lu" tın umumi 

Hartum, ıo lA.A.) - lngllız kıta· 
aU ve Habeş ,·atanpcrverlcı l şlmall 
gıırblden Habeşlııtanın merkezine doğ 
ru ilen hııreketlerlne dn:am ederek ı-----
ttaıyanlııra nctes nld•rmıyorıar. ı- Satı:mzş Memlek .. tte 

d ait te~ 1 •• pagan asına b na bir gun 
t.ntyanların t hşıt ettiği kuvvetlerin K / 
en mUh m iki gnıpu Gondar etrafın· alamaz armzŞ 

k:.tibi B. Obrıen a 

dedı kı: l b' çok fenalık 
Alman ar ıze d -. - N olur, arasıra Lon rıı 

edıyorlar: e b rrtbardıman tay· 
üzerine hır kaç 

1
° b mbalar at· 

yaresi gönde~c.her.. o kadın bir 
b. k ,._ 1 uyar • 

salar, ır .. n,.- d "ilet uyansa. 
kaç çocuk olse c mı 11 
har te olduğum\lZU farkctse. on 

.. p dü ··nııc ve hazırlansa ••• ~ . 
gore ~ hükumeti, vazıyetı 

Amerıka . Fransız. 
tıpkı bu •ınıf Jngılızler ve "k ha• 
)ar gibi göruyordu

1
: A?.:1~rı a B 

riciyc~ının kıymet ı mus cdııarıA • 
Wellsin 1940 iıkbnharın n v· 
rupayı dolaı1ara~ bir ~~Ih. sondası 
~apmnsı ııcbepsız degıl~ı. ~me· 
nka, ner aranan pc ıyı ma umat 
toplnmı"tı, Almanyanın hazırlığı 

.. f'nıiıg-u karŞlııında lngıltere 
ve usu - • af· 

da bulunmakta \·c Adlsabıı.ba lsttkn· 
metinde rıcat etmektedir. lkl hafta· 
dır ki, Hııbeş 'l:tılanpcrverlcrl Gondıı.· 
nn garbında faallyelt bulunuyorlar. 

ııaıyan kuwcUcrınln başlıca .şu 
iki ebcptcn dolayı Gondnr mıntaka· 
sında tahşıt edildığı sanılmaktadır: 
Bunıardıın b rl yolların vaziyeti dl· 
ğcı 1 de Tana golUnUn mühim blr in· 

şe yolu olma ıdır. 
(De\ann ..,, • 5. U. Z de) /* / 

Arnavutlukta 
•• u are e 

Sözleri 
ve F ransanın yoksuzlugu ." e s 

"dden korkulacak bır man· k . Ed. 
ıctı c;e kil ediyordu. hin iyisi. Atina Te zıp ıyor 
zara ş b 1 adan tat· 
harbi fili surette a!I am l .1 5 

.,. hatUl 4 saat ic;lndc Bal· 
k h. lmnzsa ngı • ~ on M,., 

iı) u bağlama • ıç 0 
• • h ıard::ı mühim bir Mdtse yoktur. 

tere ve F rıınsanın daha ıyı azı.r: kan • M d-
l b.1 kl · bir zamancı talık "Mıhver ve acar ra 1 ana ı ece en h 1 1 
etmekti. Çünkü ı 940 iık~a arın· yol arı Yunanistonın ta ya 

k k etin manası ve ı k kd• • • 
da .ko~nca k ıy;m Amerikada en ile bir mütare e a ı ıcsın 
netıcesı hak ın 11 t t ka 
küçük bir tereddüt yo~tu. d"" • ı Almanyanın avassu unu 

\Vclls boş etle ~~erı~~ı~m~~ı. bul ettiğini söylüyorlar. Al-

dü. A~frupn~a k~e:~:cek ~kimse ıranyanın, Balkanlara 9el-
sulh lıı ına aş it 1 d 
yoktu. b .• z mesi Macar ve ayan ra • 

940 "lkb har kasırgası ıra • d' . K d' 
l ı • a b"ld ·ımiz netice· yolarını sevın ırıyor. en ı· 

so koptu ve 1 ıg ı 
1 ~ra d" ler·n·ın Yunanistana yapama 
crı ver ı. ı 

beklerken dıklarını Almanların yapa-

.1941 kasır"'851~~ hep geçen C\klarını söylüyorlar. Sala-
Mıhver tarafının a 1 

• G C t 
ıeneyc kaçıyor. Diyorlar kı: c ;; hiyetli Yunan gaze e ve 
çcn sene kıs haz~rlığından sondc hfilleri bu mütareke şa· 

ıd b . dık bu sene ma ' k . d. 
~ı ırım s• ı ın ' • ·ddetle te zıp e ı-
ınece~iz.» d be· yıasmı §1 

1:. Çen sene en 1 
vet amma. se • . Kolay yor ar. Rtıd"O Gazeteı;l -

. 11 k d s· ismtstır. - " tı ro er c;o e ~. • bir zı:ıfer -o-
vc çabuk elde edılen ~ ve M 1 } Ja 
karşısında basırcti .bns~~:c:jyen I Eden ısır ı ar 
def;iı>en ıhakikatlen go k K tu 
taraf, Mihver tarafıdır. Dcmo • da ODUŞ 
ra&ılcrin gözü dört. n~ı~feı~~;İiren . 

10 
(A.A.) _ Mısır 

Londra, 1 O (A.A.) -
Müstakil Fransız Ajansı 
Bildiriyor: 

Belgrad'dan alınan ve 

henüz teyit edilmiyen 

haberlere göre, iki Bul

gar süvari alayı dün gün 

doğarken Yugoslav hu

dudunu geçerek teslim 
olmu,1..-dır. Bu'9ar su
bayları Almanyaya sa· 
tılmış olan memleketle
rinde kalmamağa karar 

verdiklerini bildirmişler
dir. 

Bu da Madalyanın 
Öte Tarafı 

Sof)11, 10 (A.A.) - Diln, Bul· 
garlıttanm muhtelif l)tlhlrlerlnde 
Alınan • Bulgar kıtalan geı;lt 

resimleri ) aparak 'Cmuınl harp· 
te kurulan Alman • Bulgar do t 

tuğunu kutlulamı-:tardır. 

Bulgari tandakl Alınan kıta· 

ıanna kumanda ed n gcııerallcr, 
Bulgıır dlarp ölulcıi bltl~l•na 
ı;clenlder koymu,lanhr. Bundun 
oııra kıtalar, iki orduııun ku· 
m:uıdanlan onl\ndcn geı;ml~er· 
dlr. Bu geçlo:ler ~na!ilnda ban· 
dolar, Alınan 'e Bulgar marşla· 
rını ça1mış1ır. Generaller, kı"la 

nutuklar ltÖ) l13erek iki ordu a· 
nısındakl do tluğu 'o ulh mu· 
ahedelerlle yapılan hak!i1ı.lığı I· 
ıerl örmlislerdlr. Halk, a kcrl 
kıtalar• alkı lıuım}tır. Bu mera· 
blmde a kcrl 'c tıhil erkAn De 
ımpa5lar , e profcsorler haz.ır bu· 
ıunmuştur. 

Mihverin 
Planı 

Japonya Zorlanıyor 
Japonlar 'l ereddütte 

tıMihverciler, lngiltereye kar· 
ıı müıterek bir plcn tatbik etmek 
tasa vvurundad ırlar. 

«Almanya, Atlantikte denizal. 
tıları ve tayyarelen1e taarruza 
geçtiği zaman Japonyanm da 
Pasifik denizinde faaliyete geç
mesinde ıarar etmektedir. 

«Japonya, Sovyet Rusyadan 
teminat almadıkça harekete gcçe
miyec:eğini ilui aürmüıtür. Bu ae· 
beple Almanyanın, Sovyet Rus· 
yaya tazyik ettiği söyleniyor. Fa· 
kat Japonyanın, bu teminat ve· 
rilse bile yine harekete geçmiye
ceğini zannedenler de var. 

- Rndyo Gazetesi -

Sofyadaki 
İngi iz mçisi 

Bugün 
Şehrimiz" Geliyor 

Sofyadaki İngiliz Elçisi Rendeli 
Londra, l O ( A.A.) - 8. B. 

C.: Exchange Tele1Taph a;.nıı· 
nan Sofyadaki muhabirine söre, 
lncilterenin Sofya elçisi Rendel, 
elçilik memurlarile birlikte bu 
akpm Bulgaristanın merkez.inden 
iıtanbula hareket edecektir. 

İııglllerenln So!ya <'lc;lsl bugUn 
aat 11 de Sofyndan ayrılmıştır. A· 

nıerlka el~I 1 hududa kadar kqndlııl
ne refakat etmiştir. 

- Rad) o Gaı.ete.I -

Doktor Liitf i Kırdar la 
Bir Konuşma 

Vali ve Belediye Reisi Tenkit Mevzuu Olan Bir, 
iki Meselenin İç Yüzünü Anlattı 

Tenkit Düşmanlık mı Dostluk mu ? 
'Oc seneden fazla oluyor: 

Belediyede, otobUıı, hnmnl· 
lnr işi, mezarlık lstımlAkl, 

Ermeni mezarlı#• arsası gi

bi bir takım işler hakkın

da yolsuzluklar olduğunu 

haber alnuş ve o zamanki 
Belediye reisinin dikkatlnl 
celbetrnlştıın. Reis, en te
m iz bir nlyatıc yapılan ı. 

knzı memnuniyetle kııtşılı· 

yac:ı.k ve iO]crl tahkikten 
geçirecek yerde hiddete ka· 
pılmış: 

• 

- Bu yazıyı yazmak için 
kaç para aldı? m••~ 

tcc 1\-U:tdc bulunmuştu. Bu 
özU haklı gu lt'ı mck için 

1 lr t kını nd ıml ı u ıafın· 

d n çc\•ı ilen e tı tk;ıl r, bu· 
üzerine ccı e) an eden 
nnıhakl'me h tırlıı.r· 

N rdc adalet yeri· 

Un ev\ el bele
di) ey a t bır takını 1 ler 
hnklmıda Vail ,.e Beledi) e 
R ı 1 Doktor Lfltrt Kırda· 

tın d l<kııt nl celbettım. 

Vah bu yazıya kızalııllrdl, 

c;;UnkU tşll'rln btr ıo-uzU 

' ı dı ki ben onu bllmlyerek 
Diye haksız ve çlikfn bir Vali ve Belediye Reisi Dr. Lfıtfi Kırdar (. onu: ısıı. G, U. 1 del -

Vişi Meydan 
Okuyor 

Fransız Donanması 

Ticaret Ge. :-ıilerine 
Refakat Edecek 

Darlan Digor ki: 
FRANSIZLARIN AÇLIKTAN 

ÖLMESiNE RAZI 

OLMIY ACAGIZ 
Parla, 10 (A.A.) - D.N.B. ajansı 

blldlrlyor: 

8.000.000ArtıkPara 
Manisa Meb'usu Re/ ik lnce Diyor ki:

Tahsisat Sonuna Kadar Sarfedilmezse 
Umumi Hizmetler Görülmemiş Demektir 
Ankara, 10 (Telefonla) - BugUn 

toplanan DUytlk Mlllet Mecll.slnde 
1937 scnc.,ı kaU hesaplarına. alt tez. 
kereler okunurken 'Manisa Mebusu 
Hc!fü İnce söz almış \'O demlşllr ki: 

c- 1038 mail yılı için Mcclısln hU· 
kClmcte verdiği tahsisattan 8 mil· 
yon l<Usur lira. sar!cdilmeınlştir. BU· 
yllk Millet Meclisi hUkClmctin ihU· 

Y" • Fransa. dostluk muahed«ü ile 
m~tcrck beyanname ve optanlar 
hakkındaki protokolün tasdikine aır 

krınun Uıylha.lannın geri verilmeleri
ne dnlr Başvekalet tezkereleri okun· 
duktnn sonra nıznamedo bulunan 
maddelerin müzakeresine geçllmltUr. 

Oeuvre gazetesi şunları yazıyor: 
c1ngtllcrcnin ha.bert olsun: Do· yacını gllztlnUnde tutarak llzım ol

duğu kadar tahsisat \ermektedir. 

Orap İçOmuada 

Başvekil ve 
Hariciye 
Vekilimiz 

nanmamız, ticaret gcmllcrlmlze re· 
fakat ~ece'klır. tngıltcrcnln lşt.Iha· 
11011 kabartan 9e7, vapurlanmunn 
yUkUndcn ziyade bizzat vapurları· 

mıZdır .... 
Bu gazeteye bakılırsa General 

Darlan, hUkQrnetln yem kararını Vl· 
'fide.ki Amerika büyük elçisine bildir· 

(Denunı: Sa. G, SU. 4 te) * 

Harp Vaziyeti 
Yazan: 

flasaa BOBAN 

Balkanlarda: 
Bulıart ıa.ı ltıal den Alman 

ordu unCla, bugünlerde Ud mlilılm 
hareket görWUyor: 

1 - Bir taraftan Alman ordıı~u 
-ı·unan - Bulgar hududu bo3 una 
)erl~lyor, lrun·etıerin toiu (Men· 
ilk) mıntakaıunda toplam) or. 

2 - Dlr,r taraftan Romanya· 
dan Bulgari tana geı;en Alman kı· 
talan )erine \.'lyaoadan trenlerle 
yeni birlikler gômlerlltyor. 

Bu 3enl 'ulyrıte ıöre, Balgarts· 
1aada '7 • 8 tümen tahmin edilen 
.Alnıan ordu u öncülerllc \C mo· 
torlü blrllklerlle (selinlk) 'c (l>c

dMtaç> l!lahlllerlne 99 kilometre 
meııafededlr. Bu hcdeOere \'armal< 
:J•lenn AJMaa ordusa taarruza 

(DeTamı: Sa. G, Si. 1 trı) * 

Bu lah ısa.tın memleketin umumi ih· 
~arma sarf"edllmUI lAzım gelli'· 
dl. T hslııatın iptal olunması, resmi 
dairelere dUşen bazı hizmetlerin J>Ö· 
rülmcmlş olduğuna delO.let eder. He· 
le mllll ınUdııfaaya ve maarl!ımlzc 
tna!IQk eden meselelerde elde mev
cut tahsisatın sonuna kad r aarfc
clllmcslnl usul tutmak lfızımdır. Bu 
iptalden dolayı teessür duyuyorum. 

Rcsntı mUcssC!lelerln Meclisten nl· 
dıklllrı tahsisatı iptal ettirmeden 
tam yerine &art'edUmeslnl dilerim,> 

Büyük Mlllct Meclisi çarşarnbn 

gtınU toplıınmak Uzer mUzakcrclc
rlne nihayet vennlşllr. 

Ankara, 10 (A.A.) - BUyUk Mil· 
Jel Meclisi bugtln çnhşmnlarına b~
lamıştır. Bu Unkti celseye Doktor 
Maz:tıar Germen riyaset etmiştir. An 
kara şehri su tcsl tının hazineye 
aJt mal sahlpll#I hakkında Ankara 
bcledly ine dcvı ı, Diyanet İşleri rc
lsli~I ·939 mali yılı bütçesinde deği
şiklik yapılmaııı, belediye kanunu
nun ikinci madd inin tefslrl, Tilrkt-

Umumi Siyasetimizi 
Anlatacaklar 

Ankara, 10 (Telefonla) - Y• 
nn gruıı içtimaı urdır. Xardql· 
nln cenaze mera iminde bulun· 

nıak Uzf'!rt'I l tanbula ıtden ve 
bngtln Ankara)• dönmesi ~ 

nen Harici) rı \ eklllmtr., eoa •7· 
lara alt harkl \"IU.lydlmlz bak· 
kında bu içtimada izahat Tere
celdl r. Ba~\'ekll Doktor Bf!ftk 
Sa) dam da umumi ıılyaııetlırnla 

hakkında beyanatta balunacak
tır. 

GONON S ESi 
Ölüyü Soyan 
Koleralı 

Yazan: 

t1l9 bUlunmıyan bu adamları bOf 
bir oda3a yatınnı' Hı O.tJertne 
kapıyı çekmlt· 

Ceçcn seneye n~ e . · · ? Kahıre, . S p a Mı· 
fa k b . b" ··tçü ister mısınız kT Hiıseym ırrı aı • 
1rn asıl wo AmW~ Bapeıı d du~~p~ve~tt- =~~~~~~~==~~~~~~==~=~=~===~==========~=~~ 
h 

le ~u: Geçen sene f a ·dığı sırın aliıka uy d İngiltere hari-
arici> esi, kendi tara 1 5 i ye sadi işler hakkını::~ ·ı defalarla 

DPT NIJllİ 

Y~ Abalt &abli .... talana I· 

klSlnl mı Glü lııulmllflar. Bu eıına
da den l"lt'!rdo blrlıüa kaJ"detl ol· 
dutunu !IÖ)11)r.a lılr i!>llncU l'e
ınenll hıuıtaJnaıleye ,.._., 'e afa
bt'1f!olnln kemerinde ııalda4llfmı bil· 
dlfl Dd &arı aümı htenılt- Olöyü 
arıyori&r, takat dr.ııllm )'erde a.ı
h- benzer bir ~y yold 

dcınokrasiler hesabına eı: ışe • · •e nazırı B. ı:;.uen e Bunlar 
dü~ınüş ve bır barış sondaJı ~~p c~~ . meler yapmışur. hava 
ını tı B e Japonya harıcıye gorulş k . kar!lı!ıklı anla~m~ 

. u sen sene 1 dost u "e . . Mü nasıp za· 
Baz~!! B:. Matsuodk~ !İ~e;ıkmış· eı içinde. geı;ını~~~·eleri bildirılc· 

· w clls ın oynn ı~;ı ı gclıncc ne 
tır. Ya . lh ondııjı Mchver cep., man. 
h . nı su s . cc~e~k~tı~r·==:===~~~~~~~ eııındcn gelmi11tır. ·s· =- d ba lıyor. 

1 ~a.ponya hükiımeti, ~:1ı"::;;k ;rnez şartl.~r .. 11Jtın deği mi§tir. 
c.rını daha uzaktan, "kanın Her §CY kokun e? . ldatrnakta 

~~~ gö~le görü> o:;ıı, A;1%'asının Mihver. kend.i k;U~l•::e a atılmakta 
ıç.ne adaıns ltalya· ve yenı yenı S k" anı§ geç 

~fınasını da, Almanya "e ısrar ederse bu sene ı U} 

an daha iyi kavramıştır. J 941 \·e acı olacaktır. • YALMAN 
k Japonyanın hakkı var: ben· Ahmet Eman 

flmmil~lM'k~R.~%tO 
te sine Gore Gunun 

aırga ı, geçen seneye hı<; 

Ajans ve Radyo Gaz_e H"d"seleri 
Mühım a 1 

• 
1 ·I' e 'e.1'111, uınunıı 1) a.,ctınılı· 

Jdl , c Jlıır c • * Buı;lın Gruııta J;a';''e ., ıı "'el Ati na llrıı lıahı.Cllc<•cklrr. b h otunu~ or, .,el". 11 c • 
it ckl'dcn a * AmaHıtluktu ınl ıır 

ı. 

~ ... -::1._. ____ _ 

Çoonkkcın dlnledlflnt bir 80ypn• 
r.uJak ihlkAyerıtnı ihlh\ tüilerlm Ur
ıııererek hatırtarım. 

Jllkiy~ 1 anlatan bti,yök kolera 

9CDealnde Hk-.aztla bulanmut bir u
krı.r ı.loktonıydq 'e benim yakınlıı· 
rııudıın, lıatta cıı yalunlaJ1111(1aadı, 
Ke..ıı ile bera~r Hicaza gönderi• 
len on bir genç arkadaş.ından )al· 
nız 0 t«>hlk CQC•ğunun )'aalna dö
ncbilm~ ı. 

Bir arahk kolera o hale gelmiş 
ki, lbt'~•antarda, yol kıyılannda 
kUıne k•hne lnııanlar ~-an ~Jılfl.ror, 
okakta birlblrlne rastıclenler hc-

1 Uafarak •l nlı) orlamı~ 
Oenu.elerl ~yalarllc bf>~r ya. 

karak haı,talığın onllne ge ın fo 
çalışan doktorlan cahil lıalk diri 
diri yakmakla tehdl~ edb ormu,.'I. 

ı,ıc o gUnll'rdcn birinde bir ge,. 
ı•o ztHııllı cefakeş l\lehmottcr sırt· 
lannda deni~ kQafetlnde Od l"e· 
hlellll geUmılı:lcr. Ha tahane rrçl 
bkcr hutaban 1 amma, sen, bell 
dUfUnlllecek 8ıra mı t 

Enela IUNıtaluınc hbme~Uert l· 
,.in tUııhrı a,y1U1ır gibi oluyor. Fa
kat bu uınada doktor l>tflkl Den1· 
!Jln 'azlyctınc dJlıtkat tıtmlı}tir, ö
IUnün vik udUnlin bir k11ımı yataf .. 
th!undadır; ur.un müddet denizde 
hocaJadıktan aonra allaayet bir d&.I 
\e)a ka 'llya tırmanarak &lmUt bir 

ta\n urdır. Akla piıecek ~y ol• 
nıamalda ~ra~r doldor onun IOıt 

ndeıdndo Urllne ttürüne arka48ıp· 
nı r.lyar tc rltmlt olınuıadan fÜP
IM"Jool)or. 1 u-.rlnl anyorlar: Bir 
~y ) ok. Fakat 111nwkı kllftll a 
' u •Janndan birini s.orh)'arak at.• 
tıklan \akit lçiıMk'n iki ean lira 
çıkl.)or. 

* Bulgarların bir daha ~mamak 

ha~ ır, cU~ or. \"ugo 13, )11Y'll kattığına * lkl Uıılı:ur ı;U,arl aJısyının 
~ l'tlcr 'ar iır. un ıs tan bula gelh or. 

dair rha· 
BALKANLARDA 1LKBAHAR KELEBEK AVI 

- Ha ıayrel Aia düfiiyor !. 

Doktor zaten e- llııtlln4e olan 
~., cbemml3'9W bir JVdaDa mail• 

llzr.m 'Ucutlann& rırmlt amanııız 
hast.alıJı faiketnıl)crek Dtıdeafaea 
, o Akdeniz kıyı ına doğru sllrUn
mJ3 e tıN,ırlannıalan can U&tündekl 
koleralıY• ., ucunda iki un Ura ile 
tik1Mlk için, arkadafının >"-ima 
sirllldlyen şuunnız bıraa ne kadar, 
ama :ne kadar ~k bımzilor, 

* l 
efirl ııııg 

ııı;ııt ruıln 'iof~ a " tan oku) or. 
1'- \ ı .. ı. lııı:ılıı ıhlol.n"ına nır)t 
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Anlatan : Nuri ( Paşa ) 

"Margab Muharebesi Başlamıştı Ben de 
Birçokları Gibi 7 üf eğimi 

ve Cephanemi Alarak Yola Çıktım ,, 

-13-
Dede Kani muharip olmamak- 1 ğiİni ve cephanemi takınarak he

~ll bera.ber kendını munataza içt.1 men yoıa çıııı.tım. 2 : ;) saatlık yo· 
belinde bir cenbiye taşırdı. Ü, lu, durmaaan ve kıunen de koşa. 
kendıne cmücahıdi din~ sıfatın, rak, yaya bır. bir buçuk saatte 
verirdi ve hakıkaten bedevılere aldım. Çünkü buradan Marga.b"a 
tesirli vaaz verir ve halkı ccihaa dogru arazi umumıyetle ınişti. 
lı:tcıbilıııah> a te§VlK ederdı. Ar· rıu .. at ne de oısa, muharebe ye· 
ka;ındaki harmaniyesi, bıyıkıarı." rine vardığım zaman pek yor.gun 
na !tarı~mı~ sakalı, uzunca boyu ve susamıştım. 
ve gur se.ııe hey.belli görı.inurdü. cDı.işman, sahildeki Homs'un 
Avamıa. onıarın anııyacaiı.ları ıı.ncak j : 3,5 km. cenup batısın· 
tarzda konwıtugu gibi arasıra «Ya da buıunan Marga.b tepesini al
hayl> diye konı:unç bağırır ve bu mış ıbulunuyorcıu. Homs ile bütün 
suretle kendıne hır dede: ve hır ı.a.hııe hakim olan bu tepe mınta· 
ı~.Yh süsü ı. erırdi. ka kumandanı erkanıharp kola-

1Jede Kunı turlü türlü arap· ğası l-iaul beyin hem karaqıahı 
ça. rumc;a, bırcız ıtalyanca, ve hem de tarueut yeri idı. Ayni 
ıranaızca ve hatta almanca zam.anda kuvvetli bir mevzümiz· 
konuştuğundan Tunustan kap· di. Bu sebeple, bu tepenin ziyaı 
aul vesaır ihtiyaçları getirmek ve pek mühimdi ve bana da dokan· 
huduttan gec;ırmc.k ve kaçırmak mııtı. 
~cruıi de mükemmel beceriyor· Onun için yorgunluğa ve su· 
ou. Nıtekim bir gün Tunustan suzluğa ehemmıyet vermeden 
tecforik ettıği kapsülleri kırka• ilerliycrek Margab"ın karşısında, 
wkar uzun bir ltuşaga dikmiş, mücahitierin mevzi aldıKıarı sır
ou ır.up.ğı vücudüne sarını~ ve ta geldim. Fışekleri biten müca· 
boyıece frahlus hududuna gel- hitler sırtın hemen gerisınde yere 
ml§ti. Tunus hududundan Trab- uzanmış yatıyorlardı. Uüımanın 
ıuaa geçenleri İse 0 gün. Fransız eline geçmiş olan Marga.b tepe· 
karattol zabiti pek sıkı arıyaeağı sinden ancak 500 : oUU metre 
luttugundan, bunu farkeden J..)e- mesafede bulunan bu sırt düşma· 
de l'\.ani, sıra kendine geımeclen, nın hem. nazari ve hem de mües· 
hemen aptnhaneye gıtmiş ve sir ate:ıi altında bulunuyordu. 
Cert" nin (harmaniyesinın) iç ta-
raharuıa. pislik sürmüştü. Fransız cF~~ekleri biten bedevilerin he-
.zabıti. onun üstünü aramak için men gerısinde yattıkıan sırtın 
auumiyeaini açtığı zaman gördu{;ü üzerinde yani ateş hattında yal· 
ve kokladığı pısıık yüreğini bu· nız ölüler vardı. Benim tışegım 
ıuıdırdığuıoan fena halde kızmış bol olduğu için sürünerek ilerıle
ıve Kinıyi q:>la., murdar Arap> dim ve; hır kaya parçasının arka-

. k sına sokuldum. Ben, ateşe başla· 
diye telunel,yere& 1 unuslan ov-
muıtu. l)edcnin de istediği ol- dıktan sonra düşman da bu taşı 

makineli tüfek ateşıne tuttu. Bu .. 
muıtu. ı d ı· d &>ay Nuri. Kaninin neteli oldu- raya top mermi eri e ge ıyor u. 
ııunu bilmiyor, ancak sık sık Kon. Hasıl olan toz ve duman sükunet 
yadan baıbaettiğini hatırlıyor. ve sıhhatle ateş etmeme mani 

ı'rabıustan memlekete dönüııün- oluyordu. 
de de onu bir defa Rodosta ,gör- cıBu arada bir top mermisi sır
mÜf. Nurinin, ipi% zamanlarında i tın gerisinde yatan mücahitlerin 
yaptığı resim dctterincle de dede- arasına düşerek kimini yaraladı 
nın çok güzel bir krokiai va~dır. ve kimini öldürdü. Düşmanın top 
'-uri Mueallat. Hutabaneaınde 

Nuri, 15 tubatta Musallata- ve makineli tüfek. a~eşi. o der~ce 
daki askeri hastahanesinde yat- kesafet peyda ettı kı, sıper edın· 
cak mec.buriyetinde kalmıştı. Bu. eliğim taşın. kah sağından ve kah 
rllsı Homa'un 22 : 23 km. cenup solundan güçlükle ateş edebili
ba.tıaında ağaçlık, bahçelik, zey• 
tmıık ve hurmalık latif bir vaha
nın içinde kurulmuf büyücek bir 
.aaaba idi. Hastahanede oradaki 
harp .ihtiy&A;lanna yetiyordu. 

1Joktor ltuim Ferit (mebuslar
dan) ve Dr. Rıfkı (şimdi Efga· 
ıuatanda) o zaman Musaılata as· 
ıe.eri hastahanesinin cerrahlan idi
.er. Bu hastahanede en mühim 
ameliyatlar yapılıyor ve bir çok 
4 urk ve yerli yaralı ve hastaları 
odavi olunuyordu. Bu sebeple 

~..1 haatahanenin Trablus mücade
ıeıerinıde gördüğü İ.! pek büyük 
OL"?\UflUr. 

Marpb Muharebesi 
Margab muharebesi Nurinin 

uk buıunduğu ehemmiyetli bir 
ıavaıtır. Buna dair olan hatırala· 
rını töyle anlatır: c-Musallata has
Lananesinde idım. 2 7 tubat saba
hı pek erken jandarma yüzbaıııı 
ı-ıaaanın (bu mevkiin ve mınta
tıı.arun jandarma kumandanı) kro. 
tıı.ıaini yapmakla mC§guldüm. 

yordum. 
cO sırada dü§manın Margab· 

dan ilerliyen bir kolu bulundu• 
ğum eırtın sol gerisinde görün· 

dü. Gerek aralarına top mermisi· 
nin dü§mesi do1ayısile ve gereK 
düıımanın bu hareketi üzerine 
olacak k~ bulunduğum eırttaki 
mücahitlerin sağ kalanlan geıi 
çekilmişlerdi. Yalnız bir tek mü· 

ca'hit k~lmıııtı.~ 
(Arkua VU') 

Piyasa Hareketleri: 

Bütün Sabşlar 
Gevşek Gidiyor 

DUn piyasalar geVfek olarak açıl· 
m.ıştır. Satışa çıkanlan bUtUn zahi
re ve hububat flyaUarında cinsleri· 
ne göre 1·2 kuruş dllşUklUk görülmüş 
tur. Piyasamızda kUlllyetll miktarda 

Belediye Haberleri: 

Francala ve 
Makarnalık Un 

Şehzadede Yangın 

Ofis (ht: yaca Göre 
Tevziat Yapacak 
Türkofis İstanbuldaki francala 

fırınlarilc makarnacılara ihtiyaç· 
ıarı nisbetınde un verecektir. 

Ferah Sineması Tamamen 
Yandı 2 Kişi Pencereden 

Atlıyarak Hayatlarını Kurtardı 

Francala ve makarnacıların Is· 
tanbulda~i gıintük ihtiyacı 160 
çuvaldır. 

İstanbul belediyesi fırınlara ve 
makarnacılara bu 180 çuvalı mÜ· 
tesaviyen taksimi için bir ihtiyaç 1 
listesi hazırlıyacıık ve Ofise gön-, 
derecektir. Ofis de bu listeye gö· ı 
re tevziat yapacaktır. Francalanın 
şimdiki halde tahdidi mevzuu 
bahis değildir. ' 

Yol inşaatı 
Devam Ediyor 

istiu. ak t.di.e.ı B.ııaı ... rm 
tnkazı lh..la CJlu,rnyor 

Dün sabaha hrşı bütün Şeh
zadebaşını heyecanlandıran bir 
yangın olmuş ve bu yangın neti· 
eesinde Ferah sineması tamamen 

lstanbuldaki in§aatın devamı yanmıştır. 
için muhteııf yerlerdeki istimıak.· Sabaha karı.ıı saat dörde doğ· 
ler ve ankazların ıhaleıeri devam ru yangın kuleai nöbetçısi Şeh<ı:a· 
etmektedir. Dün Unkapanında debaşında bir binadan yangın 
Atatürk bulvarında dört, Beya· görmüş ve Fatih itfaiyesıni haber. 
zıtıa üç b..:.rıanın ankazı daimi En· dar etmiştir. Yangın yerine yeti· 
cümence ihale edilmiştir. şen itfoiys binanın tamamen alev-* İstanbul beledıyeaince esas· ler içersinde olduğunu gi)rünce 
lı hır şcıtııde tamirJne karar ven- etraftaki binalar ahşap olduğun· 
len Usküdardaki çöp iskelesinin dan yangının büyümesinden kor· 
tamiri 32 1 O lıraya dün daimi en· karak Beyoğlu itfaiyesini çağır· 
cümende müteahhıde ihale edil- mıştır. 
miştir. Yangını gören Ali isminde bir 

*Yalova - Barsa, ve Yalova • genç, bir muharririmize vakayı 
Karamürsel yolu üzerindeki heye. şöylece anlatmıştır: 
lanın durdurulabilmesi için çekil· Alaca karanlıkta alevlerin kı· 
mesi icap eden duvar dün beledi. zıllığı semayı kaplamıştı. Yangı· 
ye daimi encümeninde 1108 lira. nın şiddetinden tahta parçaları 
ya ihale edilmi§tir. etrafa fırlamakta ve civatda otu· 

* Belediye umumi meclisi bu· ranlar ahşap evlerinin damların· 
gün "öğleden sonra mutat toplan· . da kovalar beklemekte idıler. Jt. 
tısını yaparak müzakerelerine de- faiye hortumları etrafa sular sa· 
vam edecektir. çarken birdenbire binanın üstün· 

Belediyenin Altı Aylık Ceza deki odalarda oturan insanlnrın: 
Kararlan - Merdivenleri alev sardı, bi. 

2 7 /2/941 tarihinden 5/3/941 zi kurtarın diye bağırmalarını 
tarthine kadar dört sinema, 9 lo· duyduk. 
kanta, beş berber. 14 fırıncı, dört 1 Bu haykırmalar üzerıne bu ııa
sütçü, dört bakkal, yirmi otobüs- hıs'.ardan İkı.:;i l;cfoBi.erini pence· 
çü, beş şekerci, dört otel hakkın- reden atarak kurtardıiar. o:ğer
da ceza zaptı tutulmuştur. lerı de ıtfaiyenin kurduğu merdi-

Gıda maddeleri üzenndc de ven snyeaınde kurtu~du:ar. 
altı ay içinde 70 kı!iı cezalandırıl· Bu sırada yangın sinemaya bi· 
mıştır. .. 

tişik olan fotogratçı ve mahalle· 
bici dükkanlarına ~a sirayet etti 
ise de bu dükkanların yanması 
itfaiye tarafından bertaraf edildi. 

Yangın sinema kubbesinin et
rafını yaktığından kubıbc büyük 
bir gürültü ile çöktü. işte bu sıra
da alevler yeniden yükseldi. 

Ferah sineması Molla Salahad. 
dine aittir ve sinemayı Enver Şim. 
şek idare etmektedir. 

Öğrendiğimize göre sinema 
binası 15 bin liraya makineler de 
beş bin liraya sigortalıdır. Sine· 
manın sahibi kendisine saat 3 bu
çukta haber verildiğini söylediği 
halde itfaiye yangından, ancak 
saat dördü on geçe haberdar edil
miştir. Halbuki sinemanın sahibi 
kendisine bunun telefonla bildi
rildiğini söylemiştir. • 

Cümhuriyet Müddeiumumiliği 
bu hususta tahkikatına başlamış· 
tır. 

Dün öğleden sonra bir heyet 
yangın mahalline giderek soruş· 
turmalar yapmış ve işi mahallinde 
tetkik etmiştir. 

İnsanca zayiat yoktur. Yalnız 
sinemanın üııt katında oturanlar· 
dan 41 yaşındaki Nefise Ergm 
telaşla bagını çerçeveye vunnuı. 
Arşeviz Tunç da yine telaşla ba
şını cama çarptırarak yaralanmııı
lardır. Yaralı.ar tedavi edilmek 
üzere Cerrahpaşa hastahanesine 
kaldırılmıştır. 

Şışedeki Gibi 
Durmuyor 

lsta::bu: Değ:rmen er~nin 

içince Kalkıp Arkadıtımı VurmuJ 
Beşiktaııta oturan Ki.zım Acar, 

lbrahim Demir ve ihsan Coşkun 
biraz keyiflenmek üzere şıracıya 
giderek ııarap içmiye baılamışlar
dır. Hafif hafif başlıyan ağız kav
gası sonunda büyümüs ve lhsan 
Kazımı ayağından yaralamıştır. 
İhsan yakalanmıt. Kazım tedavi 
altına alınmııtır. 
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Bursada Büyük Bir 
Havuz Yrpıldı 

Kontro~ü Geniş etriyor 
Her Kilo Un lç:n Değirmenler 70 Santim 

Kırma Ücreti A'.acaidat 
Ticaret Vekaleti, lstanbuldaki 

baııkontrolörlük kadrosundaki 23 
kontrolörün miktarını 2 7 ye çık4r 
mıştır. Yeniden dört kontrolör 
şehrimize gelmiıtir. 

verdiği yeni bir emirle Seyhan, 
Adana, Mersin mıntakalarının 

ikinci lcalite arpalarile eski kuru 
baklaların ihracına müsaade edil. 

diğine dair emir v.ermiştir. 

Bu itibarla ihracatçılar bugün· 
den itibaren bu iki mahsulü ser· 
bestçe ihraç edebileceklerdir. 

P(lJasa Haberleri: 

Bulgaristan 
Y oliy :e ihracat 

Bazı Gü;lüklerden 
Tamamen Durdu 

Dün 300 bin liralık ihracat ve· 
sikası verilmiştir. Fakat bu ihra· 
cat malıarı dört beş gün evvel 
.yapan satışlara aittir. Mısır, Is· 
viçre, Filıstın, Çekya, Yunanıstan, 
Amerika ve Aımanyaya muhtelif 
mallar gönderiımiştir. · Uç gün· 
den.beri ihracat tamamen durmu" 
gibi telakki edılcbılir. Bunun se· 
bebi Bulgaristana ve Bulgarlsta· 
nın Varna yoiu ile sevkedıtecek 
mallar için sigorta kumpanyala· 
rının bu vaziyeti karşısında Al· 
man işgali altında bulunan yerle· 
re sevkedilecek mallar için Al· 
man sigorta kumpanyalarının faa
liyete geç,mek iizere vaziyeti tct· 
kik etmelde oıdukınrı söyıenmek
tedir. Almaniann mümessili olan 
Yansen yağıı tohumıarımıza nok. 
san fiyat verd.ğınden tüccarlar 
bu mailara fazıa fiyat veren İs· 
viçreye göndermeyi terem etmek. 
tedirler. 

'l 'uzsusluktan 
iiar ., .. Kl-'r 'ş.e .. e ... ıyor 
T uzlayıcıların son günlerde pı_ 

yasada tuz buıamadıKları bıldırıl
mektedir. Bunassa barsak tuzla
yanlar mutfak tuzundan biraz da· 
ha kann olan bu cıns tuzıarı bu· 
lamadıkıarından doıayı bir haf· 
tadanberi işıerini azaltmışlardır. 
Almanyaya duacı içın verilen bir 
milyon kıioya yakın barsak için 
bütiın gayretlere rağmen ancak 
bir mık.tar gönderıtebilmiştir. 
'f uzsuzıuk buna amil olmaktadır. 
Slovakyaya da ayni §ekilde az 
mal gönderilebumiştir. İsviçre ve 
Amerikaya gönderılen partiler 
nihayet bulmuştur. Saıamuracılar 
şehrimizde tuz stoku yapıımadı· 
ğından ve istenilen miktar tuz te· 
darik edemedıklerinden şikayet 
etmektedirler. 

Murakabe 
Komisyonunda 

(Hak Ku.ıuurası) Tıpi 
P(...ha.1 Görlllaü 

Fjyat mürakabe komisyonu 
dün toplanmış ree de müsbet ola· 
rak hıçbir madde üzerinde bir 
karar vermemi§tir. Yaınız Ticaret 
odasının (halk kundurası) olarak 
bir tip ayrılmasına ve Beykoz 
fabrikasının çıkarttığı böyle bir 
tipin f.ıyatıarının yÜltsek bulundu· 
ğuna dair mütaıaası üzerine bazı 
gorüsmeler yapılmı§tır. 

Oda, harpten evvelki vaziyete 
nazaran Beykoz kunduralarının 
61 O ve 760 kwuştan satılmaları· 
nı pahalı bulmaktadn. Ayakkabı. 
cılar cemiyetinin halk kundurası 
tipi olarak hazırlamakta olduğu 
nümunenin perşembepe kadar ye. 
tiştirilmesi cemiyete bildirilmişti.r. 
Bir kundura müessesesinin de 7 30 
kuruş fiyatla yapabileceğini ilcr: 
sürdüğü kunduralar dahi pahalı 
görülmektedir. Bursa, (Hususi) - Mihraplı köprU 

civarındaki bendin arka tarafında 

büytlk. bir teressllp havuzu yapılmıt
tır. Bu sureUe dağdwı çakıl ve kol· 
ıann lnmesınln önUne geçilmiş ve 
kanalların temiz kalması temin e
dilmiştir. Bursa ovasındaki kanallar· 
dan dolmıya başlamış olan lsmetiye 
kanalının da tAdilcn lnışası için yapı· 
lan proje vekalete gönderilmiştir. 

Bu suretle lıtanhul değirmen· 
!erinin kontrolleri genişletiliyor. 
Bu değirmenler Vekaletin müra
kabesi altında sahipleri tarafın
dan işletilecek, fakat her kilo un 
için değirmenler, 70 santim bir 
kırma ücreti alacaklardır. Yeni Emniyet İkinci Şube Müdürü 

Gelen Tenekeler Tevzi Ediliyor 
Son on beş gün içinde ithal 

edilmiş olan on altı bin sandık te. 
neke levhanın 12 bin sandığı pet. 
rol müesseselerine ve dört bin 
sandığı da tüccarlara t~vzi edil
mek üzere ayrılmııtır. Piyasaya 
ayrılan dört bin san~ığın dün tev
ziine başlanmıştır. 

Ticaret Vekaleti, lstanbulda 
kurulacak yeni iaşe teşkilatı için 
mevcut başkontrolörlük kadrosu_ 
nu tevsi edecek ve iaşe işleri dahı 
bu kadrolarile kurulacak yeni bü
ro tarafından idare edilecektir. 

Dün. Vekalet ba~ontrolörlüğe 

Bor kaymakamı Turgut Başka
ya Emniyet ikinci şube müdürlü· 
ğüne tayin edilmiştir. Turgut Baş
kayayı yeni vazifesinden dolayı 
tebrik eder, muvaffakıyetler di

leriz. 
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.. 
Gazi KöprüsU 
«Akpm» ın «Dikkatler• tll' 

harriri diyor ki: .. ;-
((Koskoca Gazi köp~ l!I' 

yonluk milli serveti Y~~B 
duğu yerde scnclerdİ! .~ 
yip eskiyor; h · ç biriınizlll 
de ettiğimiz yok ••. » -"1.. 

«... Bütün ka:mıacılaıı. ~ 
dan açıcıları, kaldırım Y~ tlf 
her şeyden evvel şu, GaJl ~ 
rüsü civannda. faalıyete ~ 
orasını bir kullanır hale ~ 

ilahi dikkatsiz m 'ıarrır ~ 
rüyü kullanır ve işlek hale ~ 
rirsek daha çabu'!ö eskiın~ 

itte Belediye, köprü -,,, 
sin diye :;enin dediğini 1 
yor! 

~ 
Ajans telgraflan U~ .~ 

ta gerginlı!den bahsed.,.- • 
Yalnız Uzak Şarkta nıı 1·:. ,J. 

Her tııraf davul derMI I!. 
gerilen fU garip dünyaJJlll 
diye kadar çatlamamaıı 
cak feydir. Ne kadar oba 
yapı» başkadır! 

Harp eden ve hatta 
milletlerin silahlanma içİO 
fettiklcri servet akıllara d 
luk verebilir. Hep bir ar~!! 
linıe de bu ufuırda harea-
ralar dünyadaki bir mil,., 
sur insana taksım edilse, 
iki üc; sene tasasız yqıya. 
bütün dünya, felekten bir 
değil, bir kaç sene çaldak 
bilir. 

Mazlum Ha 
Gün geçtikçe Habet 

pervcrlerının Habeşistanct
bir hale geldiklerini, in ' 
kendilerine verdıkleri s' • 
kahramanlıklar gösterd' 
kamplar zaptedip şehirler 
eylediklerini göriıyoruz. 

Şairin: 
Ben gubnrı ha.kten kaldı 
Rüz.gar c .s.k iğıdir ruzgir 

e 

dediği gibi meğer Hah 
yerden kaldınnıyan si' ah 
ği imi§, sil.ih eksı.; li(ıi. •• 

Dün bir tramvayda fÖ 
hadıse oldu: 

lki arkada,tan biri b 
dıktan sonra bıle.çi ot 
du: 

-Si7in? 
- Bız beraberiz. 
- Beraberseniz bir 

gidecelc dcgilsiniz a ! 
- Pe "ti oy le Le 

niçin «bugünden itıbarell 
vaylarda tek bilet» diy• 
yorlar! 

· İr.gillı lahriye ne 
tebligine göre lngiltere 
yapılan hava a ınla 
ayda 23961 sivil olmüf, 
aivil yaralanmıı. 

1ngilizler de dun11 
her gün hava akınlan 
lar. Halbuki bugür.c kad" 
verin hiçbir zayıal listet' 
medik. 

İngiliz tayyarecileri 
acemi ki yaptıklan a 
kimsenin bumu kana 
but da çok insan ve çok 
•İvil zayiat olmadığına •• 
nız aakcri hedeflere isabel 
ediyorlar! 

cMuaalıata mevki itıbarile Mar_ 
ga.b' d•n yük.sektir. Bizim seyyar 
hastahanede. zeytin ağaçlarile ör
tuıü bir sırt üzerinde buıunduğun. 
dan içinde buıunduğumuz çadır· 
duı top sesleri jle beraber Mar
gab ÜZ«1rinde ve etrafında patlı· 
yan İtalyan ıarapnellcrinin beyaz 
dumanlarını da görımiye başla· 
dık. Fakat bunların sıklaşmaların. 
dan ve devamlı olmalarından ge· 
çici bir ıeydcn ziyade ciddi b"r 
muharebe cereyan ettiğine hük· 
mettim. Pek tabii olarak, yüzba· 
fi Hasanı.n resmi kaldı. (Nurinin 
albümünde, yarı kalan bu resim 
mükemmel bir baı halinde dut· 

mevcut olan nohutların satışı ancak 
9 • 10,l> kuruş arasında durmuştur. 

ihracına llaans verilen 300 ton no
hut için yapılan satışlar bitmek Uzc
redir. Ceyhan, Adana ve Mersin ar· 
palannın zayıf kaliteleri 6,30 - 7,10 
kuruştan dökme olarak satılmakta
dır. !ç sarfiyat için fazla miktarda 
ve kilosu çuvallI olarak 8,22 kuruş· 
tan ve dökme olarak 7,10 kuruştan 
satışlar olmuştur. Keten ve susam 
tohumlan satışları gevşek ve fiyat· 
lan 80 kuruştur. Balmumu fiyatı da 
UiO kuru? dUşm~Ur . .Anason ibra· 
c:ıtı için 33 kuruştan verilmiştir. Yal 
nız keten ve kendir llneri geçen haf· 
taya nazaran 1 - 2 kuruş artmıfl.lr. 
Bakır Uzcrinde satış~ artmıştır. Ka 
ıayll bakı:rlann klloeu 150 ve kırmızı 
bakırların kilosu seksen kuruştan lı, 

olmaktadır. 

O sırada kapı açıldı ve Beatrls içeri r;lr· 
dl. Klarifı odaılan çıkh ve bizi yalnız bırak· 
tı. Ben ı.a,undakl kıvırcık ıakma ~lan çı
karıp masanın ilzerlne attım ve 1mıt1mı iki 
ellerimin araı;ına aldım. Olduğum ~·erden 

kalkamıyordum: 

ler mi diyor! 

maktadıT.) ' 
cBen de, bir çokları gibi tüf c-

11MART9U 
SALI 

AY: s - GUN: 10 - Kuam: 124 
atJMl: 1366 - ŞUBAT: 25 
ete&t: lSGO - SEFER: 12 

\ AA1r ZA V ALI EZA...,. 

Qt)NEŞ: 7,19 12,08 

ÖGLE: U,24 6,13 

ıımmı: 16,42 9,31 

AK4ü1: 19.11 12,00 

YATSI: 20,tl 1,30 

:tılSAK: 5,4-0 10,29 

Anadoluda av derisi piyasası açıl· 
mış ise de yalnız tavşan derilerine 
biraz talep olmuştur. Hiç görUlmemlş 
bir fiyat olarak tavtan derisinin a· 
dedlne 12 kuruştan fazla fiyat ve
ren yoktur. 

TEŞEKKJR 
B..,tü Saracotlanun ölümü dola· 

yaDe keıderierlmlu ber ı.urette lt· 
tırak edenlere teşekkürler ederi&. 

ŞUkril Saracotlu ve Efi 
Ht.ınlt Saracotlu ve e.yl 
~terbumun eşi 'O'ıf et Saracoğlu 

Beatrlı; sordu: 
- Na!lılsınız '? Renginiz saı,.an olmu,. 

Biraz su lçtlnl1. mi? 
- h1ylm, Beatrls, bir şeyim yolr. 
- Biraz ıllnlf'nlrı;enlz geçer, bir şey kal-

maz. Hemen anladım ki farkına \'armadan 
yaphnıL Tabii nereden bllecektlnlz ! 

- Neyi bilecektim. Ben hlç bir şey anla
nuyorum, Beatrls ... 

- O elbise.. Tablodaki hfı)"U elblıse Re· 
bekanın son baloda giydiği kıyafet idi. Mer
diven ba.ıpnda sizi görünce bir an ona göril· 
yormuşum zannettim, ürııerdlm. 

Zın·allı yanucuğum, tabii nereden bilecek· 
tiaJ1.! 

- Fakat bunu bllmekllğlm lazımdı. Bu· 
daJalrk ettim. 

-Nt'..den budalalık oı.un'? lllı; te dı>.ğll. Yal 
nıa hepimiz ';'&Şaladık. Hele !\lakıdm. .• 

- :t~\·et.. Makslm ... 
_ o sizin bunu mahsus yapmış olduğu

nuı.u ısanıyor. Son dakikaya kadar elblsenı.. 
ı.f herke8ten sakladınız ya.. lşte sizin buna 
bilerek yapnı19 olclataama bllunettL Ben 
böyle bir şey yapmıyacağınaa emin oldup
mu fiÖyledlm. Ama pek inanmadı. cBu ta-

ÜZÜNTÜ -
Yazan: Dafne du Maurier - 49 - Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 

mamUe teeadill eııerldlD dedim. Faliat o 

inat ediyor. 
- Budalalık benc'le oldu. Bunu taımıiD et

meli idim. 
- Nereden bUecekttnlz caıum. llltbnküa 

mü! Malailme her teli anlatınnuz. O da 
ilk asabiyeti geçtikten sonra abe bak .verir. 
Haydi timdi misafirler Kdmeden nvel bir 
elbise gl)1nlz de aşatıya tnlnb. Klmtıeler 

bir şeyin farkına vannamn. 
Dolabımı açarak elbl9elerlme lıakıyordu: 

- tşte IJU mavi elblııe pek ıtıseL- Onu 
giyerseniz sise pek yalupcaktır. 

- Hayır. Hiç bir elblae glymlJecetlm ve 
aşağıya da inmiyecettm. 

- tmkAnı yok. Banu yapamuımuz. !\il· 
saflrlere deriz ki elblaeniz !IOD dakikada 
kazaya uğradı. 817.e keadUerlnl üdeta bir 
gece elbhıeslle kabUI etmete mecbur kaldı· .................. 

- AlllQ'OI' ----- lleatrll.. Elbbıe ~ •etn. elbl9e unımumcla mı benim T.. Fakat 
bu ı,,ıecuttm hatadan soma ıuıtık aşağıya 

inemem. Bunu anlunana Jimm,_ 
- Yanum. OU de, Frank da bana bUerek 

)·apmadı~ınıza eminler.- SedeCe Mablm ak 
aWk ediyor. Ona da meseleyi anlabrn, ik
na ederiz. 

- Hayır, hayır. lmkADI yok. 
- Haydi yavrum. ınatçıhk etme. atafl· 

ya inmek lazım, buna Makalmln batın için 
yaıımalıınn. 

- Ben asıl Makslm &elıeblndea inmek 18· 
temlyorum ya. 

- Her halde ~u gtnel mavi elbiseyi gi
yiniz de lnellm. 

Ben yatağımın kenarına oturmuş. trrnak
lannu yt'mekle meşguldüm. Bir türlü lnme
ğl lı;lme yedlremlyordwn. O aralık kapr vu· 
ruldu. Gll yukan ,.-ımı.,tı. ~ansına merak
la bakıyordu. Ban• takılan gözlerinde de 
alüka \'e biraz da a(·ıma hlsHecllyordum. Be· 

atrls kocaıuna: 
- inmek 1Btemıyor dedi. Bir ttırlil kandı· 

ramıyorum. 

- Malm1m soruyor: ~emeğe gelmlyecek 

- a:Ba~ ağndığı kin blrnz geç 
der81n. Ben de ızlmdl geU) oruın. 

- Peki .... 
Diyerek Gll ora<ıan u1.akıa,h neatıl' 

rar beni kandırmağa çalıştı: 

- KavveWce bir içki içseniz.. :slf9ll 
bnıınız. Bazan böl le ,·ıul3 etlerde kıd 
na iyi ıellr. 

- Hayır hayır, canun bir şey ts 
- Peld o lıalde ben lnmeğe 

Si& ele birazdan kendinizi toplad~ 
n gellnlalL 
~larnu ı.-e yllzünll dıizelterek ~ 

tı kapryı da kapattı. Beatrls bana ......
nlmıştı. Beni amamı) ordu. n.-nded 
tlln blı9ka türlü dllşllnen, hlssedell .,. 
yan bir l111ancb, Yine o n 'ı insani.,., 
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'),. Bay Orhan T arıan 11 Memurl· 
.. ., :va "'· ezun o ( u. 

)et !IJndadır. Llı~en hell'"' m etmlı;tlr. 
Ilı ha3atını ıe' mcdill için şairliği te~':.nıakt;dır. 
li 

dilik LCngtn 'aldesinln ~'af'(}ınılle ~ aı, b se • bıüi ııaz.ırda bo 
ıatıı 'e ınoda) a d~kUn oJdufundaD 

dlr. 

11 

Bayan Mesude Dilli 
,
0 

d dır ıooı•·manc11, kıs11 bo) ludur. Ud defa C\-
.. l'B!tın a · • ~---

lt'nml'I, iki kod"' da otnılı-,tUr. Şimdi bir apartman 
, e iki dllkkjknının ırııdlle gtrinhor. Bir erkf'kl me,gııl 
<'deceli: kadar tatlı dilli ,e gltler yUr.lüdUr. 

111 

Ma: rf Hab:r!eri: 

Maarif Müdürlü
ğündeki Toplantı 
Kız il eler '>e orta mektepler be· 

den terbiyesi öğretmenleri dUn öğle· 
den sonra. Maarif MlldUrll Tevfik 
Kutun başkanlığı aıtınd:ı. toplanarak 
19 mayıs gcnçlık ve spor bayramın· 
da yapılncnk liseler ve ort ı mektep
ler jimna tik şenllklerlnln .Maarır 

Vekll.letınden gönderilen progınmı u. 
zerindr konuşmuşlardır. 

Liseler ve sanat mektepleri şenlik· 
teri Fener, orta mektepler şenlikleri 
de Şeref stadında yapılacaktır. 
Hazıı !ık programı üzerinde ı;alış· 

mak Uzere Bayan Mcsndct Sa\cr, 
Şehime ömemlr. MUbccccl Argon· 
d:ın mOrckkcp bir komite yapılmıt· 

tır. 

16 Yaşına Gelenler 
llkokul~ardan 
Çıkarılacak 

16 yaşına gelmiş llk mektep talc· 
bclc.ı inin bu sene nlhnyetlndc sınıf'

larındtı lstrr mu\'nfrak olsun, ister 
olmasın yaş haddi dolayıslle elleı ine 
bir vesika verllerek mekteplcrflc altı.· 
katarı kesilecektir. 

~~~------.:.-.---- 3 

~gilterede Siyasi icmal 

Uyanan Bir Kanaat: AMERIKADAN 
1 ki K Hortum Uzandı 
şı .arı arartma, Fayda Yazan: M. H. ZAL 

y erzne Zarar Veriyormuş Amerika cümhurreiai B. 

1 

Roosevelt, evi yanan 

Ya M B 
1 

komıusuna n. ihayet yangın hor· 
zan : • z A L tu ı u -.ı ·-- • munu es m eaebılmıştir. 

Ona k.alsa bu hortumu çoktı n 

hücumlarından aonr 
b .. l • 

oy e ıöı.üküyordu ••• 
çıkan yangınlardan, 

1 nciltere çok gar'p bır 
m~lekettir. Harp, mu. 

naka hurrıyetıni nskcri mcac· 
lelerde bile ke memiııtır. Mıh· 
ver alemi. bu hı.irriyetin tndını 
ka) bettiğı için lngiltcredcki mü
nakn alıırı bir zanf ve aciz ala· 
n~cti sayar. Mnl bulmuş mnkribi 
gıbi bu münakaşalımn iızerine 
çullanır. Halbuki nkıllıırn hayret 
veren lngiliz muka\ emelinin n· 
sıl knynağı, bu münakaşa hürri
yetidir. Bu sayede halk propa
ganda telkinleri ile iradesiz ,.e 
uyuşuk bir hale diişmektc.-n kur· 
tulur. D"pdiri bir şııhsi kanaate 
sahip kalır. Bilerek inannrnk sar
f cdılcn emek . ve fec..ak~ rlığın, 
yumruk altında ynpıian fcdn~fı.r. 
lı~t?.n ço~ ~·er"m ı i o ıduğunu 
butun ddıllerıle görüyoruz 

Jncilterede son zıımanl~rda 
münakaıın cdilen mesele, ışıkla
rı wkı•manın faidcsi olup olma· 
dıgı meselesidir. 

.. Pemberton - Billin-g adlı bir 
mutehn ıs bu korunma tedbirin 
den fnide değil, zarar çıktığı 
fikrindedir. Bakınız bunn ne se· 
bepler gösteriyor: 

1 - Jngiliz sahil hattını gö
runmez bır hale koymak ıml.:An· 
sızdır. 

2 - Zıfirı karanlık, nehir ve 
diğer coğrafi tc.-sekküllt'rin daha 
k.olay göri.ınmeaıne meydan ve· 
rır. 

3 - Casuslar tarafından çı· 
k.orıln~ yangınların ve ı§ıkla \: e 
rılen ~aretlcrin tesiri daha faz· 
in olur. 

4 - Tenvir bombaları ata• 
rnk ortalı!;ı aydınlatmak ve he
defi iyice görmek, mutecaviz 
tayyarelerin her vakıt elindedir 

5 - Karanlık, gece hücum: 
la rının yıldıncı tesirini çoğaltır. 

6 - Pnsıf koruma çalı!}mn· 
larını ve biııhaaaa enkaz altında 
kalaı ,drı kurtarma İJı ... r ni zor· 
la!!hrır. 

7 - itfaiyenin iş görmcaini 
güçlc!itirir ve muayyen bir ea· 
ha dahilinde bağlanıp kalması· 
na sebep olur. 

~ - lvıkla~ın kısılması içti
maı hayatı dagıtır, eğlence ha 
yatını yıkar ve tehlikenin nor
nıal bir ı,ıekilde kar§ılanmasını 
zorla tırır. 

9 - Binlerce İ!} saati, 1 ıkları 
kıama )' üzi.ınden israfa uğrar. 

1 O - lııkların kısılması yu· 
zünden çalııanların gözleri bo 
zulur. 

1 1 - Işıkların kısılması, mü· 

~of?~ terttbatına da şamıl oldu· 
gu ıçın bunların ıyı i~ görmesine 
mllni olur. 

12 - Demiryol münakalatı· 
nı ,azaltır ve vagon ve vapur bo
şn,tılmasını yavaıılatır. 

1 3 - Yollnr üzerinde kam· 
Y?n ~Ünaknlcaini yavaşlatır, §Ö• 

furlcrı yorar ve aınirlcndirir. 
. 14 - Hareket halindeki ci· 
eıml.cr.in düırnan tarafından da
hn ıyı fnrkedıımesıne sebep o· 
lur. 

l 5 - Şehir c ddelerinde ve 
yollar üzerinde kazaları çoğal
tır. 

{ htisas sah"bi bütün bu 
sebepleri sa) dıktan aon 

ra §U neticeye varıyor: 
«l§ıkları söndürme ve kısma 

bizim aleyJıimizc bir kuvvet i : 
rnfıdır. Çünkü dü manın bizim 
üzerimize gelmesine ve İ!I gör· 
mesine katiyen mani olamıyor . 
Bo u boşuna bizım kendi elle· 
rimizi bağlıyor ve umumi h • 
yatımızın verimini nzoltıyor. 
l lıılkı dn lüzum11uz yere rah t· 
sız ediyor .. > 

1litehossı , çare diye bol k.ı· 
r~nlık yerıne bol J§lk tavaiyc c• 
dıyor. Şehirler ı ığa boğulmalı· 
dır. hele eahil ve nchır gıbı ha· 
vadan kolayca Iarkedilebilecek 
'hedencr ııık ıaycsindc farkcdil 
mez bir hale getirılmdıdir. 

Pt'bberten bakarsanız bir tay. 
yart"Cİ karanlıkta rahatça i gÖ· 
rebilir, fakat bol ıeık kımıısındll 
~şırabilir. Tıpkı bir şose üze
rınde gece vakti bir otomobıi 
projektôrüni.in )anması, knr~ı· 
dan gelen şöförün gözünü ka· 
mastırarak kendisini ~nvırtt v 

gıbi... ıgı 

B u lngılız miıtchaasısının 
hakkı var mı, yok mu) 

~u. ancak dığer ıhtisas sahiplc
rının hnllcdcce.ği bir mesel d F k d e ır. 

a at goater ıği sebepler, pek 
de boıı ve hak-sız gorunmüyor. 

.Bazan buti.ın dunyn bir .işte 
fılar faıdeye mukabil filan mah 
zur al rı goze alır ve bir sısteme 
nası ea saplanıp gider o·w b" • • Lgl:'r ır 
aı temın mahzurları d h 
fa ideleri daha lb · . k 

8 
al az. 

k 
~ı~ .. uyu oması 

pe u ıı mumki.ındür B.. . . 
hn . I · utun 1" ngı usu ün (aidenin fazl 1 :• 
ve m hzurun azlı~ı bnkı adıgı 

w b w .. " mın on 
agır astıgını araştırmaktadır. 

Bunun da ,.n iyi yolu k .f 
tayyarecilerinin f ıkrin. 1 e kı 
tır. ı n ma • 

verecektı, Amerıkanın buli n 
yardım musluklarını da aonw,.. 
kadar açacaktı. Fakat delllOla" 
si usullerinin bir takım yol v: 
erkanı var ki bunların yerine 
getirilmesi bir zaruretti. Lehde 
ve aleyhde bulunanlar rahat rn· 
hat fıkirlerini ortaya koyacak· 
)ardı, bu fıkirler epeyce müna· 
~aıa edılecekti. ~ozü uzatmak 
ıatıyenler, kongrenin dahıli nı
zamnamesindeki bütün imkan
lardan istifade edeceklerdi. itin 
ı;agla':". ve dört batı mamur çık· 
ması ıçın sabretmek, bütün bur: 
lara tahammül etmek gerekti, 

Bu yolda yürümenin zahmeti 
~~~~le. çoktur, fakat faydası da 
b~ruktur. ~csele böyle iyice 
munakap edıldikten sonra artık 
ortada Jehde ve aleyhde iki ta· 
raf kalmıyor. Demokrasi terbi· 
yesinin icabı olarak bir defa rey 
toplanınca, artık azlık, çokluğa 
uyuyor ve dün itiraz ettifi ka· 
nunu tamam ile benimsiyor. 

Meseli geçen yaz mecburi 
•.skerlik kanunu müzakere edİ· 
lırken, Amerika iki bölük ol
muf, birbirinin boğazına sanla
cak ~ibi bir hal almııtı. Kanun 
ekıcnyetlc kabul edildikten 
ıonra bir daha bu meseleyi ağı
z~. alan olmadı, herkes askeri 
sıcıl merkezlerine seve ıeve 
koıtu. 

Bu~~? de yardım liyı"ha.sı ar· 
~k butu.n Amerikalılar tarafın· ı 

an benunıenecektir. Zaten mu. 
h~lefetin en tesirli ıilihı olan 
dıktatörlük korkusu ıözönünde 
~~!u~!11Uf• B. Rooıevelte verilen 
~yuk. ı~lahiyetler %amanla tah. 

dıt cdıldıgi gibi bazı meselelerde 
askerlerle danıımaıı, diier me• 
aelelerde de kon&'l'eye malUınat 
vermesi §art koıulmuıtur. 

Bundan sonraki mücadele 
merhale~i, Amerikanın doğru
d~m. dogruya harbe girmesine 
aıttır. Muhalefet rei .. lerinden 
Kaliforn.iya ayan! Wh~ler. yar· 
dun Jiyihaaana aıt ae:rir battımn 
ek~yete t~limi aıra1111da ıu
nu ıtıraf etmııtir ki artık Amcri
k~nın doğrudan doğTuya barbe 
gınnesi günün meselesi h•line 
gelmiıtir ve bundan sonraki mü
cadele mevz.uu budur. 

Yardım liyihaaı kabul edil
dikten sonra Amerika zaten 
harp saflarında doğrudan doi
ruya yer almıt demektir. Bita· 
raı 1 gı bır tarafa atarak ıiriıtiii 
ıu harpte §U veya bu va11ta ile 
mücadeleye devam etmek me 
acleai, artık Amerikanın irade
~inden çıkmı~tır. Hadiıelerin 
ıcabına gore bu cihet kendi ken
dine inkiıaf edecektir. 

Mü tef crrik: 
Karaağaç Mezbahası Tamir 

Ediliyor 

Yedi Y •tından Küçük Çocuklar 

Ekalliyet Mekteplerine Alınacak ~ Yalnız ekalliyet mekl<'plcrlnln ilk - ş u n d a n B u n d a n ~ kısımlarına yedi yafından kUçUk ,.0 - -

nltı y ında bulunanlardan bUnyc- ... ----==------=-----------_J Haliçte Bir Kaza 
DUn bah H llçtc b r den z kam) 

sı olmuştur. H llç td r ının on bır 
num ralı ' puru, t t nbul lımanına 
kn;ptıı örd k motısrUne çaı"}lmış, bo 

doslam sını pnrç Jantıttır. Llm \ı ıc· 

lsllğl tahkikata b lamı tır. 

!eri sağlam \ c bir ha talıkla mnlfıl s olmıyanlnrın kabulüne karar veril· ovyetler s mlştlr. So\')cUer sarayı, Moakonnın gö- qbacl t arayı 
H k F k l 

• T 1 -ıı. • e Jıamıax ., 
u uk a Ü teıı a ebelerinin • ...-.inde, 100 bin metre murabbaı bir da, KitaU •

1 

" mctn ur.unluğun 
Veda Çayı an;a Uzerlnc l•1111al•alctır '" dlln)a· dlr. nUn ırcnı,1111 de 32 metre-

Hukuk PnkWtesl son sınıc talebe· 
!eri C> nisanda bir veda gUnU tertip 
ctmlıılerdlr. Veda mUsameresı gUn
dUz mrrkcz blnaııında yapılacak ve 
g e de bir ı;ay 'erilecek tir. 

lthalltçılar Ankaradan 
Döndu:er 

Başvckilimizle görüımelc üzere 
Ankaraya davet edilen ithalat 
tüccarları avdet etmiılerdir. Yal
nız birlikler umumi katibi Salih 
henüz dönmemiıtir. BaıvekiHmiz 
itıhalatçılara hükumetin ithalatı 
arttırmak için kolaylıklar göste
receğini ve zaruri maddeler için 
kendilerinin de daba ziyade faa
liyet göetercrek ithalatın arttml
mat1na ç.alıtmalarını tav11ye et· 
mitlerdir. 

nın cm muazzam binası olacnktır. Bundaıı 
Rina, çellk '" betondan yaııılacak ... d bafka •ra;,ın Mlonlann-• • ·- tnarıa B' Y K ~1lkMkllJI <tl6 metre olacak ,c ııı.e- flekllltlld nnda 10 • H metre yük· ır •pı ooperatifi Kuruluyor 

rlndfl Lcnlnln 100 ınetJ"4' lrtıfada bü· lanacakt e 700 hc,kel, 10 grup bu· l3u1'88, Ulu u:rt) Şchrlmlzd 
yük bir bc3 keli lıulun&C11l<hr. Bina· Bu rn.:· bir yapı koop ratıfi kurulmak çın 
nın ağ rlığl 2.000.000 ton tahmin f'.- Jer, &ablt nanı &ara,da ımrl asnnaür \8lımidn r 1 1 i ıtınd h lk vl . 
dlUyor. aı.atı hlt"rdh-enlcr, untllı\tör te- !onunda bir top! tı ynpılmı,tır. B 

Sara;,da. 40,000 kişi istiap eilecck tralı ~ namanııı bir elektrik san topl ntıd c~ <' t n m ct ımı 0 

blalerce Hlon bulunacaktır. Ort• raaa~ ~~ t«llalz 1ele\lı)on 1 tu3ono, lan nizamname t tklk edllml ~e ko· 
)·erde JatHlal·ak bUyük Mlon Amfi· ııatukt bulanacaktır. Sö;,1enC('ek operatuın ld re meclisi ııeçllmlftlr 
tea\rfl ıtekllnde olacak, :?O bin kl~l lıı· tir. I\l::t anide 16 llllana teullttek· =============== 
tlap edecektir. BUytik ıı;tımalar fen· uat k t"llf 11alonlara, odalara ôO()O 

al kongreler bu ı>alonda topla~•k· dn\ Jonulat'aktır. Sarayın dıf \C ıı: 
ar.,. nu ......... -- 1941 ı·zMI .. R tır. t;alonun kutra 166 metre mu- H ' ,,_ ~--n en kıymet. 

rabbaında \il J1lz metre ırtıtaında o- mermerle kaplanacaktır. 
iaeaktar. ısabneııınde 20 hın aktür yeni Bir Jünel ENTERNASYONAL 
bulunabllccektlr. 1ııtenlldlğl zaman ı 
tema,a ulonuna tolnll edllcbUecek- b •panJada, Pirene daflanada yeni f U A R 1 'na 

lr tnncı yaııılnu•hr. tlln"lln 1 did h 1 BI tir. ısarayın küçük salona so metre na 
1927 

.. " lnlJUl- f m en azır anınız. r mll-
olup 6000 kM alac.aktır. .... de -.ıanmıttı. :Faka• 111• )On mllft rı. lznıır Enternas-

• -oyadaki 4ah .. Blnanm Ur.erindeki LenlD heykeli ellhtlre 111 harıı ) llzUndrn tl'· yona! Fuarında mallarınızı gö-
~ıncla Mr fikir ,ermelı: lıçla taD1I rlD uframıttı. Frankonun ufe- recek ve salın alacaktır. 

-6Jkmek kAfldlr: Heykelin ., ... it on~ llODra yealdea ...,..ac1.. Ve :?O Afuatoı - 20 El ICll ıon 
metre 11Deldli1Ddedir• Sal eUD1a altı qda llltlrtldl. 'J'tlDeJln boyu 1 "..1•m••••••aı' Jdlomcı&redlr. 
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Pastacıların Kontrolü Lazım 
C kudıırda bir okuyucunuzum. 

Hlr ka.ç gfın e\•\cJ İskele h:l.';'111• 
daki dlikklinlarnı birinden blrn:r. 
p!! tn aldım. İkraın olsuıı diye 
'.'ll~ ile lılrlikt~ nıfsaflrlerlrııc ı.uıı 

dum. Her el uzatan bir lokm:ı. ı· 
sırdıktan sonm tııhı.ığmın ke
narına hırulrtı. Ben e\•\•clı'l bunu 

hir nc1.akct e eri ııandım. l<'aknt 
blrnz !>f.lnrn sebebini anladım. lia· 

f.ııı ııa,,tnl:ınl:uı birini ısırırken 

çok tiksindirici bir koku ile gcn
:t.lın yandı ,.c nıidf"nı bulandı. O· 
kuynnlnrı da tik indirmemek I· 
çlıı iist tarafını söylenıl~eceğlm, 
yalnız nlfıkadarların na:r.arı dik 
katlerinl celbetınenlzl bir ,-.. 
huıda~ ıfatı ile rlrıı ile iktifa 
edeceğim. 

lhsaniycdc Eski 'Mektep 
sokaJJındn emekli yUzba
şı Nusret Şerefli 

BALIKÇI HASAN 
1 Yazan: DER 1 

Onu ilk defa köyün kahvesin- O gün Hasanla böylece aynl-
de görmu!ltum. Saçı sakalınıl ka- dık. Aradan bir haha geçmeden 
rı"mış, bakımsız bir yüzü, pej- Hasan yine geldi, bu sefer yüzü 
nıurde elbiselerle muhat, zayıf gülüyoaju. 
bir vücudü vardı. Böyle olması- - Ali emi, gece İstanbullu 
na rağmen herkes ona hürmet e· kızla beraber kaldım yarın da ev 
diyordu. Herkesin ona hürmet et lcneceğiz. •• 
mesi benim tuhafıma gitmişti hat. Ben şasırmıstım. Hakikaten, 
ta onun bir kere de denize karın ertesi günü İstanbullu kızla Hasan 
yumruklarını sıkarak küfur etti· evlendiler. Hasanın zevkine, ne· 
i:rini görünce buna gülmüs idim. şesine saadetine -'lyan yoktu ar-

Dün gece köyün en akıllısı ve tık. On1ar, köyün en ç.ok sevişen 
en okumuşu diye anılı:ı.n Ali peh· eşleri idiler. Köy k~zları, kadını, 
livanla dolaşıyorduk. O, bana. erkekleri de Hasanı kıskanıp du
köyiın mcnkabclerini anlatıyor, ruyorlaTdı. Bu vnziyet tam beş 
kürk kürk giı1üyordu. Sahile gel- sene devam etti, 
diğimiz zurnan (onu) yine orada Bir ak§a.m üzeri, köye otomo
gördüm. Kolları ile, ellerile deni- bili ile genç -bir adam geldi. Kız 
ze bazı iş:ıretler yaparak sôylcni- gibi bir şeydi bu. Guya Hasanın 
yordu. knrısının emi oğlu imiş. Bu adam 

Ben gülerek bu manzarayı Alı köye gelince, HasanıQ da hayali 
pehlivana gösterdim. Ali pehlivn- sarsıldı. Zira karısı her gün kı
nın deminki şen yüzü birdenbire n göreceğim diye babasına gidi-
değısmiş idi. yor, geceleri eve dönmüyordu. 

-· J:3ırak onu Bey dedi. Onun Bir gün Hasan balıkta iken 
ha} {" 9'nekler acısıdır. bir arkadaşı sandalla yanına ge· 

- Aman Ali Pehlivan, zaten liyor .• 
çok merak ediyorum bu adamı, - Ulan Hasan, diyor. Sen bu 
ı:ıunun hayatını anJatıversene bn- rada duruyorsun ama, karın ev· 
na. de o İstanbullu herifle cünbüs e· 

Bir sigara yaktı. Derin derin diyor. 
birkaç nefes çektikten sonra, baş. Hasan neye uğradığını şaşın• 
ladı: yor ve acele eve geldiği zaman 

- Efcndlin bız bu adama ba· takati kalmıyor, içeriye girmeden 
Iıkçı Hasan deriz. Köyün en ıy! pençereyc tırmanıyor. Karısını 
balıkçısı idi o. Onun tuttuğu ba lstanbullu gençle bir arada görü
lıkların miktarı ve kıymeti her yor. 
tarafa yayılmıştı o bir kere balı- Pençereden odaya atlıyor ve 
ğa çıktı mı.... hemen karısının üzerine atılıyor 

- Bırak canım Ali pehlivan. tam onu bo~acağı sırada vazge-
Sen bana onun hayatını anlat, çİyor ve: 

Mih 
Mademki haftanın ıhadise

lerini hulasa edeceğiz o halde 
evv,.'5. söze Bulgaristanın işga-

l 
linden başlıya-

:· şim~~;:a~:: 
ar mihveri mü
madiyen çuva 

.a saklamağa ça 
)ışıyordu. 1-!ıç mızrak çuvala 
girer mi? Bir yerinden sıntır 
ve bir tarafı deler işte 1 NLhayet, 
Bulgarlar, şairin meşhur mısrn
ında. olduğu gibi: 

«Ben mihverde değilim, mih
ve.r benim içlmdeb 

Derneğe mecbur kaldılar. Çün 
kü bundan sonra mihver Bulga
ristana mamul çelik maddeleri 
verecek ıbuna mukabil de yağ
lanmı§, semirtilmiş, beslenmiş, 
kuzular, domuzlar, sığırlar yani 
lop etler alacaktır. 

Bu bakımdan cmihveri> Türk 
çe isimlendirmek istiyen ve me
sela bu kelime yerine «şiş> ke
limesinin kullanılmasına tamf· 
tar olan muharrilere insanın hak 
vereceği geliyor .• 

Fakat Bulgaristan rufoi der
vişi değildir ki, «ııiş :T> ona teeir 

etmesin 1 Hadiselerin inkişafın

dan öyle anlaşılıyor ki, bu sefer 

'hem şiş hem de kebap yanacak! 

Bulgarlar Karalar Basarken 

Alman askerleri Bulgarista
na girdikten aonra orada da 
kara gece!< 
başlamış. h 
akşam her ye 
de elektrikıl 
sönüyor ve p t 
sif korunm • ..._....._ ___ _...., 

tedbirleri ahnıyorrn•ışl vçuL
lü pakt bir nevi catmyaktır. Onu 
tutan kararmaz mı? İngilizlerin 
ve Sovyetlerin söylediklerine 
göre bundan sonra Bulgarista
nın talii de kararacaktır. Ma
demki, kara ormandan Gel~n 
Almanlar, kara Balkanları aştı
lar. Ve mademki ~,u•garlar ka
ra gömleklilerin mukadderatla
rına bel bağladılar! Misal mi is 
tiyorsunuz işte Habeşistanda I· 
talyanlarl Ha:beş topraklarında 
krallar kralı Haile Selasiye be
yaz ata bindiği müddetçe, ora

er ve 
Yazan: 

AHBAP 
şerefini bile tada.r.1adan, yine 
memleketinden kaçtıl Filhakika 
tavşc.na knç, tazıya tut diyenler 
roğalmıştı ! Buna rağmen tavşan 
daha ·yi söz dinledi! 

Şimdi Karolun, İspanyada 
muhafaza altında bulunduğu yer 
den de Portekiz. e kaçtığını ôğ· 
reniyoruz. Bu sefer de Madam 
Lupesko yine beraberdir!. 

Kral o!d'uğu zaman, ilk inkı· 
lap olarak kral sarayı orkestra· 
sına saksafonu ithal eden, ve 
küçükken c.<kaç kaç:. oyunun· 
dan ~ ı büyük zevki alan Karo· 
lun bundan sonra kaç defa da· 
ha kaçach;;ı ve nereye kaçacagı 
sual olunabilir! Kaçmanın hu
dudu bittiği "erde kaçırma baş· 
lar! 

Kaşarlanmış Bir Mesele 

Eskiden Lüks diye bir lamba 
bilirdik 1 Belki pt't~ .... 1 1 ambasınu 

alı~anlnr arasıl' ~· 
da herkes b '11 

lambayı ted r • - -
rik edemedi~ __ -· 
için ismine lüh -
l:.onmuştu 1 Bun 
dan sonra yerin(: elı:ktrik gel
di; lüks gitti diye sevinirken 
mübarek başka başka yerler 
de gözükmeğe başladı: Lüks 

apartman, lüks çorap, lüks liı.· 

vunta vesaire vesaire görrneğe 
başladık 1 Nihayet lüks pisküvi· 

!ere alem oldu. Derken cLiıks 
hayab dan bahsedilmiye başlan 
dı, ve hatta bu mübarek namı· 
na bir de operet yapıldı 1 Derken 

lüksün sahası ıgenişledi. Bazı 

hayır cemiyetleri lüks telgraf 
küğıtları bile çıkardılar. Şimdi 

öğreniyoruz ki, simitle pidenin 
yapıldığı onlar da lüks sayılı
~ormuşl Simitle pide ilk icat e
dildikleri günlerden beri ilk de
fadır kı itibar görilyorlar. 

Fakat bazı nevi kaşar peynir. 
lerinın lüks peynir telakki edil
mcsıne ne buyurulur} Fiyat mu 

daki İtalyanların da artık c.bah- iA 
tı kara~m p~k ~~çareyim> şar- A a"/,·yede: 
kısı, hır nevı rc1ım şarkısı ol- -------

Şiş 
rakahe komisyonu ibunlardan 
bir kışmını lüks telakki ederek 
!kilosuna 1 1 O kuruş fiyat takdir 
etmiştir! Kaşann aşifteliğini 
gördünüz mü? Kendi.sini kaşar· 
landırdıktan sonra bile lüks o· 
!arak satmasını biliyor. Bundan 
sonra ka~arı artık, yağ'lı boya 
mahfazalar içinde ipek kurdele
lere sarılı bir halde satarlarsa 
şaşmıyalım, çünkü, lükstür! 

Bu fikri birisine söyledim de 
güldü, dedı ki: 

- Fakat kaşar 'bundan son
ra ancak Bul:garistanda bir lüks 
olacaktır. Çünkü Almanya bü
tün peynirleri çekecek, ve Bul
garlar. kendi eller ile yaptık la: ı 
kaşarları ancak vesika ile. lüks 
mağazalardan tedarik edebile
ceklerdir. 

- Mademki lükstür. O hal· 

de vesikalı da olabilir! 

Yol ve Çocuk 

İstanbulda bir münakaşadır 
gıdiyor: asfalt mı yarmalı, şo· 

semi yapmalı? ~ 

İki tarafın da ~~·: ~ _ 

muhacimleri vaı 
müdafileri v e 1M ~ 

Asfalt çabuk bo -- J 
,rnluyormuşl Bt: =- -.\W~ 
nun içi.n mütc- r . ....-~ ı'~ 
mndi tamirat ıa " 
zımmışl Daima 

nezaret altında bulundurmak la
zımmış! Yeni şoseye ne demeli? 
Ona sanki bakmak lazım değil 
mi? ..• 

Bana kalırsa, yol çocuk gibi

dir. İkisini de kapıp koyuverdi

niz mi} Mahalle çocuğu gibi ar
sız olur. Yaradan kurtulmaz! 
Bir taraftan burnu akar, bir ta· 
raftan ağlar. Diz kapaklan da

ima bere içindedir. Onun başı· 
na bir mürebbi koymak lazım

dır, 

ister şose olsun ister asfalt 
olsun, ister kız olsun ister oğlan 
olsun!. .. Demem o deme değili 
Fakat bana göre, asfalt olsun 
şose olsun!... fakat evvela yol 
olsun 1 Dere değil 1 Bazı semt
lerimiz, Arnavut kaldırımına bi
le ç.oktan razıdır! 

AHPAP 

- Çok acelccıınn Bey. Haydi - Yrkıl karşımdan diyor, kah 
dediğin olsun. pe karı. Simdiden tezi yok atla 

- Bundan on sene evvel idi. sandala git h.mite oradan da İs
Hasan o zaman yirmi, yirmi iki tanbula. Seni başka yer pakla· 
vaşlarında vard1. Köyün en lc-1 maz diyerek karısını kovuyor. 
"·ent delikanlısı idi. Köy kızları O günden ısonra buna pişman o· 
onun geçtiğı yerlere çiçek ser- IU)"Or ama i5 işten geçiyor. 

muııtur. 

Şimdi Bulgari tanda da şüp
hesiz herkes akşam oldu mu e
vine çekilmekte ve şu !IB.rkıyı 
söylemektedir. 

Çakır Keyf, Çakır İzzet 
· Dün 1_,evkif Edildi 

perlerdi. Fakat Hasan .bundan işte o gün bugündür. Böyle de 

«Aktam oldu yine baıtı ka· 
reler!» 

«Çıkma yavrum seni mihver 
pareler!» 

zerre ko.dar gurur duymazdı. nize bağırarak karısını ister. Ce-
Bir gün koye lstanbuldan bir , vap alamayınca da basar küfürü. 

kız geldı. Babası burada bır dal· ı Ali pehlivan sözü burada bi
yan kuracaktı. Bu kız çok güzel tirm~ti. Şimdi ben de bir adama 
bir ~eydı. Lacivert gözleri, kalbe niçin bu derece muhabbet ve hür 
İ!l)eyen ok gibi kırpikleri. bütün met gösterildiğini anlamış ve 
.ı;öy dt".!ikanlılarını deli ediyordu. ı içimde bu aşk kurbanına karşı 
l-nk,!1t hepsi de ondan çekiniyor- sonsuz bir memamet duy.mağa • 
!ardı. Onu görünce çekilen ahla- başlamıştım. 
rın, atılan çevrelerin haddi hesa
bı yoktu. 

Ayni aşka, Hasan da dü~müş
tü. Bir g\in bana geldi, o süzel 
yüzü solmuıı gözle.rinin altı mo· 
rarmıştı. 

- Ne o Hasan dedim. Hayır 
oıa? O gözleri yerde, hafif bir 
'Sesle: 

- Ali emi sana bir ~ey danı• 
şacağım. Ben o lstanbullu kıza 
vurgunum. Biliyorum oda bana 
vur~un. Ama ne ıdeyım, nasıl 
onu alavım? 

- Bak hele dedim. Sen onun· 
la evlenmcği iyiden ıyJye kur· 
mu sun. Ha} Oğul, o lstnnbui 
kızı senin gibi bır köylüye vanr 
mı hiçi 

Hasan düşünceli düşünceli: 
- Ben de onu düşünüyorum 

ya. dedi. Ve biraz sonra ilave et· 
ti. 

- Bana bnk Ali emı, ben o Ki 
zı alacağım.. Ölüm Allahtan ya 
öiürüm, va alırım 

Fakat yine de arkadan ılfı.ve 

etmektedir: tGel gel aman!> 

Ezeli Kaçak 

Bazı mahkumların eıbıllıyeti 
kaçmak. bazısının da kovala

maktır. işte tav
şan, ışte tazı 1 Sa 

~ bık Romanya 
.-\ kralı Karolun da 

~ ~ bahtı hep kaç-

Bt:::iONKU PROGRAM ~ maktan açılmışa 
8 Program 8.03 Ajans haberleri ' . , benziyor. Vak· 

8.18 Hafif parçalar (Pi.) 8.30 konuş· ~J;jl tile ;ir def8J şu 
ma 8.35 Müzik programının devamı ,"!/" m~ ukr , ma dam 
(Pl.) 8 4:;19 Ev kadını - Yemek Us· I Lku~esd 0 nukn er 
tesi dinden mem e ·etın en açtı. 

Sonra sular tekrar durulunca 12.30 Program 12.33 TUrkçe plAk· 
lar 12.50 Ajans haberleri 13.05 Tilrlt tekrar Bükreşe geldi. Mütcma

d:yen kaçamak vol tuttu! Kah 
mih··crden kaçtı, kah lngilizler
den kaçtı! Kiıh Sovyetlerden 

çe pUı.klar programının devamı 13.20 
14 Karışık program (Pi.) 

ıs Program 18.0J Cazbaııd tl•l.) 
18.30 Konuşma 18.45 MUzik çiftçinin 
saati 19 Kemanla ikinci devrlAlem 
19.30 Ajans haberleri 19.45 Radyo 
fasıl heyeti 20.15 Radyo gazetesi 
20.45 Radyo salon orkestrası 21.30 
Konu'10a 21.45 Radyo kthne heyeti 
(koro) 22.30 Ajans lıabcrlcrl 22.45 
Dans mUziği (Pl.) 23.25/ 23.30 Kapa-
nış. 

Kaçtı, Demir Muhafızlardan kaç 
tı. Oradan kaçtı, buradan kaçtı 1 
Rüzgar ne taraftan gelirse, tıp· 

kı bir pervane kuyruğu gibi o 
tarafa kaçtı 1 Nihayet kovalıyan 
lar çoğalı •• ca, Romanya hudu· 

dun<la cKarol çukuru• diye kaz 
dırcfığı çukurun içine düşmek 

Bu Akşam S U M E R Sinema~ı 
Danslan ... Zevk ve E~lence ycrlcrile ... 

A R J A N T ı N 
Paris ve Yüksek Sosyetesi ... 

RlYO'nun Mo.li Rezaleti ... 

RIYO YILDIZI 
Bn!j Rollrrdc: 

1GRİJ> GURlE "'ö 8A~tL RATHBONE 
ynşaıuııış bir Roman •. Lük8den zindana ... BüyUk bir Aı;k Romanı 

YcrlcrlııJzl evvelden nldınnız. Tel: 4:?851 

Geçen giın çakır key1f bir hal
de Garden Bara giderek oradcl 
kadın yüzünden bnr müdürü Ah· 
met Bekirofu vuran Çakır izzet, 
dün Sultanahmet birinci sulh ceza 
mahkemesine getirilmış ve mah· 
kemesine başlanmıştır. izzet ha
kimin, Ahmedi ne dıye vurduğu
nu sorması üzerine: 

- Orada c;alı§an Alis benim 
metresimdir. Ayni evde oturuyo

ruz. Onunla meşgul olmamak için 
ısebep yok. Barın sahibini çağır

dım gcl)'\ledi. 
- Ne yapacaktın} 
- Kadın tüccarıdır, ona bir 

kadın ısmarlıyacaktım. Gelmedi, 

ısinirlendim. Biri geldi memur ol
duğunu söyledi. Dışarı çıktım. 

Birdenbire kenduni içerde bul
dum. Sustalıyı çektim, nasıl vur

dum bilmiyonJm, demiştir. 
izzet, evvelce karısı ile &şıkını 

öldürmekten şabıkalıdır. Hakım 

tevkifine karar verdi. 

Peynir Muhtekirleri 
Tevkif Edildi 

Milli korunma kanununa mu· 
haüf olarak 50 ye satılması lazım 
gelen peyniri 60 kuruşa. satmak
tan maznun Be_şiktaşta Aile Kileri 
sahibi Oaman ve tezgahtarı Kerim 
dün mahkeme edilmiıılerdir. 

Bakkala peynir almıya gider
ken Bcşikta~ta oturan Naime ya
nına Behiceyi alarak dükküna iİt
miş, üzerinde elli kuruş yazılı pey· 
nirden 250 sram istemi.,tir. Bu· 
nun üzerine dükkiincı: 

- Bizim iyi müşterilerimiz 
için da.ha güzel peynirimiz var, 

demiş ve yepnirin 250 gramını 1 S 
kuruşa satm~tır. 

Mahkeme suçluların tevkifine 

karar vermiştir. 

Bir Çırağın Marifeti 
Şehzadebaşında Fevziye cad

desinde Mchmedin dükkanında 
çalışllll Nejad adında 16 yaşında 

bir çocuk ustası haftalığını bir 
lira indirdi diye gece dükkana 
anahtar uydurarak girmiş, bir las. 
tik çalarken yakalanmıştır. Dün 
birinci sulh ceza hakimi Nejadın 
muhakemesinin mevkufen yapıl

masına karar vermiştir. 

Ayakkabı Hırsızı 1 Ay 
11 Glin Yatacak 

Tahtakalede Aydın Bitkinin 
ayakkabı sergisinden bir çift 

ayakkabı çalan sabıkalı Sadullah 
oğlu Hüsnü yakalanmış ve dün 
bakılan muhakemesinde bir ay on 

bir gün hapse mahkum edilmiştir. 

* Bundan bir müddet evvel 
Sirkeci garında hamallık yapan 

lbrahim Halil, demir tüccarı Ka
milin demirlerinden iki ton çala
rak bunları Rüstem vasıtasile sat

tırmıştır. Hamal lbrahim yakalan

mı., ve dün yapılan muhakemesi 
neticesinde tevkifine karar veril
miştir. * Sultanhamamında tuhafiye
cilik yapan Y ako Bahar, Motola 
adındaki birine sattığı eııya için 
verdiği faturaya malın cinsini ve 
miktarını yazmadığı için 25 lira 
para cezaaına karar verilmi§tir. 

Küçük Hırsızların 
Muhakemesine 

Başlandı 

1 7 yaşındaki Gebzeli Mustafa 
oğlu Ş,ı,zi, Galatada Kalafat ye
rindeki bir ardiyenin derili: tara
fından içeri girip 50 • 60 kiloluk 
bir çuval yün çalmış ve bu yün
leri Elazıgdan getirdiğini aöy)iye
rek Domır isminde hırı vasıtasile 
Mısır çarşısında Nuriye 97 liraya 
satmı§tır. Şazi kendisıne yardım 
eden Demire 16.5 lira komisyon 
vermiştir. Dün üçüncü sulh ceza
da muhakemesine bakıldı ve ŞAzı 
nin muhnkcmeainin mevkufen gö
rülmesine karar vcrildt. 

• • 
Fransız Parısı 

Alman Parisi -----
1 Yazan: ebla 

14 -
Paris ve Par· s Kadınlarının Şöhreti D .. Jl} 

f ar"hlerinde Ebediyete Ka 'a · S · · recektı 
İyice aranırsa, iki değil, bm Pa· 

rls var. Tarih te bıze gösterir ki 
Paris binlerce sene (LütesyaJ adi· 
le yaşamış, sonraları Parıs adile 
çok sevilen bir yer olmuştur. Dün
yanın en şıddetli politika volkan· 
ları burada esmiş, yUzlerce defa 
istilAya uğramış, ahalisi baza.n şe
hirlerine ıhanet edip kaçmış, bazan 
da onu kurtarmak için kanını ve 
canını akıtmış. 

Orada: (Jandark) gibi bayratı 

çekip ordusunun önüne dUşen va· 
tanını en kuvvetli dU.Şmanlardan 

kurtaran, on altı yaşında kadın 

kumandanlar kadınlık namına şan, 
dUnyh tarihine nam, vatanında dUş 
man tarafından dırı dırı yakılarak 

can vermişler ... 
On beşlncı Luı glbı: <Benden 

sonra vatan isterse batsın!> diyen 
krallar, Uı.val gibi de dU.Şmanla el 
birliği ederek iş birliği yapmak 
sevdasına dUşen borsa meraklısı 

lıplomatıar da Paris sahnesinde 
ol oynamıştır. 

En müthiş açlıklar. en kanlı ih· 
tllfıller. orada olmuş. üstüne hU· 
cum eden nice aç millctlerı toprak 
!arından soklip atmış, nice çırkin 

gllnahlnrı en yUksek duygularla 
yıkamıştır. 

Paris, btitün bu sayısız macera· 
lıırdan sonra ihtiyar olup çökme
miş. Dalma daha bUyUmUş, daha 
gUzelleşmlş, ve dalma sonsuz bir 
gençlik hayatının arzularını, neşe

lerini bUtUn dünyaya sunmuştur. 

DUnyanın l'.n gUzel caddeleri ve 
bahçeleri orada yapıldı, en gUzel 
saraylar orada kuruldu, en bUytık 
Unlverslteler orada açıldı, CiJ. bU
yük tı.llmler, en bUyUk artistlerle 
can dostu ôldu. Operalar, drnm· 
lar, komediler, tiyatrolar da bir· 
birlerile rekabete kalktı. 

Orada yine dünya tarihine aıtm
ln yazılan Pnstörler, Brnnlller, Şa
tobriyanlar, La.martinler, Hugo
hır, Bnlzaklar, yetişti. 

On sekızinci \'e on dokuzuncu 
asırlarda Paris yalnız Fransa im· 
paratorluğunun merkezi gibi değil, 
bUUin dünyanın gözlerini kamaştı· 
ran bir hürriyet ve irfan mektebi 
oldu. Dostu. dUşmnnr, yel'lisi, ya
bancısı, onu herkes sevdi. herkes 
ornda kendinden, ve kendi vata
nından esen bir hava \'e bir köşo 
buldu, herkes orasını biraz da ken 
dislnln zannetti. Herkes ona ken
di duygusuna göre: <Benim Pari
slrn.> diyecek kadar benimsedi 

B<Syle bir benımsemeye tam bir 
hak kazanmak için, cömert Ame

rikalılar oraya her sene mllyonl:ı.r· 
ca dolar gönderdiler, eski sarayla· 
rı. ınfüı:eleri, ve tarihi binaların bir 
çoğunu tamir ettirerek Parisc o
lan bı'nimsemelerini ve sevgilerini 
ispat ettiler. 
Dünyanın en uzak kbşelerinden 

en yakın memleketlerdeki insanla
ra kadar, llk seyahatte Parlse git· 
meyi gaye bilmlyen adam yok· 
tur. 

Zevlt, san'at ve kUltUr, bu şehir
de o derece ileı·l gitti ki kralların 
taçlan, kraliçelerin elmııslnrı, ni· 
şanlıların çehlzleri, gllzel kadınla

rın lAvantıı.ları, ô.ş:ıkların kravatla.· 
rı, annelerin atkıları, dostların 

mendtllerl hep hep bu şehirden bü
tün dünyaya gönderildi. Paristcn 
gelen en ufak, en sado bir şeyde 
dalma başka bir zarafet görüldU, 
Parls için g{izel olmıynn bir elbise 

başka şehirlerde model clJ)'C 

terildl. 
Bir ecnebi kadınn : 

- Siz Pıırlsli gibi gıyinU 
nuz. denıldiğl zaman en bjy\11' 

iltifat yapılmış demektir. 
Parlste kısa bir geçil yııpll; 

nebilere Parlslller: cDeı:nelt , ıır 
birkaç gün ıçln PnrisıısınıZ· ıl 
meyi de yabancıya karşı bit 
sayarlar. 

Parls ve Paris kadınıarınJll 
reti dUnya tarihlerinde cbcd 

kadar sürüklenecektir. 
Yine o Pariste Madııın ıtt 

ye gibi s1lzelllği, sadell~i ve t 

siz cazibe ve zeklıslle şaıısıyctl 
tUn dünyada darbımesel hnll; 
ren bir kadm var. ~Utün }ı.\ t 
yı kendine Aşık etmışti. Fııl' 
restışktı.rları karşısında dn1111 
dislne hlikim yaşadı, hıssi),. 
saflyeUnİ değiştirnH di. ve b 
khaye olarak mllstesna ruııl 
dın Rafaclln s1lzelllkten. ~a 
ten yaptığı ( baklro.: ı tabloıtLl111 

zetlldl 
Yine o Pnristc Madııın vBf 

dur gibi zckft. v~ cazibesini '. 
yük saray ve politika cnt.ril< 
da kullanan ve uzun btr 
nat devrine senelerce h'tkı:ned 
fermanlı metresler, ve o m<'1 

rln mektebinden yetışen b 
Mad:ım Dubariler ve binlı'!'C 
kabillyeUI talebeler, Frans:ı.ıt 
dınlara siyası haklannı verC 
terine rağmen bu güne kııd,r 
de arkasından bUtUn FranS3 
re ettiler. Vo kadınlar sa'· 
hem krallık de\Tlnde hem ,.. 
torluk, hem de cllmhurly<'tt 
tUn şaşaası ve sefahatlle ~ 
lnr, vo kadınlık kuvvetinUI 
dünyada canlı tı.bldelerl "' 
Dünya buna baktıkça: 

c:Fransanın ruhu Parıstır 
sin nıhu da kadınlarıdır> 
mecburiyetini duydu. 

Ve nihayet Partsln ihUY6 
billü (Mistcnget) m şhur P 
kısında: 

(Pıırb, CYest uno blondd 
Diyerek Parisi gözleri gC 

• rışın bir kadına benntrnl 
Parısın seması ekser! h 

mU.Şi rengindedir ki, ressnfo 
dumanlı gUmUşl rengi ta.sv 
lüle çelterler. Parlsln haklıd 
ligini bu renklerde bulduk! 
söylerler. 

Bazan da sarışın kadınır 
nın aksi Parıs semasını 

Altın gozkrinin nurlu gUnt• 
lıı.rı çini ma\1yc boyar. FJ. 
celcri, Paris gökleı·i, o ~ 
ramaz kadının hummalı ' 
ruhundan taşan heyecanlı, 
!eslerden, dumanlanmış '"' 
mıştır. 

Kırmızılı, yeşllll, pembeli. 
beyazlı mılyonlarca zıyatar!" 
lere aksi bu muazzam şelı 
yük, gizli bır yangın varrn•f 
ni bırakır • Hakikatte bU 

\ 

Partslilerin ruhundadır. atl' 
vakkat Parisltler, gUndUd d 
ttin coşkunluğunu, geceleri 
taşkınlıkla buvatlarda, Jol< 
ela. dıınsiglerdc, tiyatroıar<Jll 
urlar. ~el' 

Sabahleyin geniş cadd~ 
bUsler, metrolar, işlerine I<~ 
terce ve binlerce stlslU, k•' J(f 

işçi kızların tcl~lı ıınre 
kaynar. rl 

(Arka51 ~ 

~ukUNUZ . / 
~---i.jSÖYLİYELDl ? 

Kakaoları'} Karışık Olup Olma~'ıd' 
Nasıl Anlaşılır ? 

ı - Bunıada Setba§md3 l\leh· 
mot Soykan 80ruyor: KBkaolann 
karışık olup olmadıklarının kolay 
blr tarzda tayini mllnlkUn mü
dür'! 

cevap - MUmkUndür. Bir kah· 
ve kaşığının ucu llc bir miktar 
kakao alıp ateşe aünız. Ne kadar 
halis iso ateş fu:erinde. beyaz kili 
halinde kalır. Değil ise kaybolor, 
gider. 

E!J<işehirclc YWuın mahallede 
Jl'alk Pııkalın Mroyor: Tatlı sn ba

lıklnrmdald ağır kokuyu izale lı;:ln 
ne yaıuruıh 'l 

Cçvap - tnce ince doğranmış, 

balık parçalarım blr gece. içine 
bir kG.C dl- W-JITllSnk atılmış si:ke 
içinde bırakınız. Hiç kokusu ko.1· 
mnz. 

8 - Fatihte Gelen be\ 1 mahalle-

ıılndo l\lustaln r..cşıt çnğl'r s 
yor• F...skl mckt~p hayatın• 

ren. bir tablo gördUm. ~it•;:. 
mi imzası '"ar. Bu uıt it , 

ıı. 
biraz m:ılfimat 'erir anfSl!I 

Jt111 
Cevap - O tabloyu yaptı 

sam Ali Sami Boyar oınıtı61 
temeldir. Kendisi değc.rli r 6' 
lanmızdandır. 1stanbuııudıJft 
rıye mektebinden denız zşb~' 
rnk çıkmış. 1907 senesınde .. ,ı 
nefise mektebinden dıpıorn" 11~ ı sıı 
tır. Dört sene Paris Gtıze 111' 
Akademisinde talı.Sil ~rıt 
Bahriye müzesi müdUrlU ıt'I 
lunınuş, kız sanayii ncfl l ~ 
bini kurmuştur. Eserleri O ut 
mllcl bir şöhret kazanrnıŞı1' 
yevm Ayasofya muzcsi 
dUr. 



VATAN 

--jj~ki~~ Lii.tfi Kırdar'la Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 

Dr. Göbeis'in l'y 1 "I Selaniğin Bir Konuşma 
ye bütçesinden koopcı &tıfe senede 
iki bin ura verllınesi mutattı. Ben, 
J.unu verdirmedim. ÇUnl(U kooperatif 
t.lı hayır ışı sayılamaz. Bu sene 2000 
ı•ı- yardım parası konulmasının se· 
tt bl, kooperatife para vermek değtl, 
b • suretle eski t>orcu lt!adır. 

(Jla§ı ı bıdde) -
Yazı yaznıı, ve kısmen haJuıızlık et
'l11Ştlnı, 

F'akat L1ltri Kırdar ıu=ıadı. gil· 
eenrncc11. Medeni ve ~ert bir insana 
llıa.Jıaus bir hisle dedi ki: 

---•-U DarUIA· rıaıde buldum. U.auu•u,r• e . 
l 1 blr manzara ,.o.termıyor· 

ceze Y ... Doktor 
du Belediye m ııtettışlerlnwen 

. zatiri vekil aıtaW• mUdilrlute 
Bekir d Asll ola· 

etirdlk. Muvaffak ol u. 
g et. kaldı DarWA.ceZCYC (Dllf-
rak ora . tar ttar 
kUnler Yurdu) denilmesine a -

I
.dd. ugos avya 

ıası : 

Bu .~ene 

A .. manga Zafere 
Kavuşacakmış 

uıya be Doıtlllk 
Almanya ile 

Çarpışmazhk Paktları 

lmzahyacakmış 

Etı3mmiyeti 
Kalmamış 

Bir Balkan Cep
hesi VsLimanları: 

Amerika'nın 

Y ardımProjesi 
Ayandan Geldiği 
Şekilde Kabul 

Edilecek - Bu yazıyı her halde iyi bir nl· 
YeUe Yazdınız. Fakat bUmecfiğlnlZ 
noJttaıar var Size anlatayım. Kana
at ıettrtraen;z siz de okUyucuıannızı 
tenvir edersiniz. Benim bılmediğim 
noJttaıar var da siz de bana maJCI· 
mat Verirseniz memnun olurum. 

Fakat bu un•an meseıeaının ko
dJm. ..,, toplantıda 'bulunmadım. 
nuşuJdUo- Bir ta· 
1'"ikriınl müdafaa edeıııedım. 

h kUkt du,unceıerle (OarU11ce-
Jum u esil e karar veril· 
ze) ssmlne dönUlm ı 

m~edıyenin vaJ<tıle Galatada bir 
sokak içinde elli çocuk için kurdu· AYnl meseleyi iki ayn noktadan 

S'ören iyi niyet sahibi ln!aııJar kıır
~ı ka~ıya bu ruhla koltlf:lrak olur· 
arsa dünyada bir çok anlaşmazlık· 
ların lptıdadan önUne geÇllir ve bir 

; 
Çok tataıziıklar olmazdı. 

ı Vaıı ve Belediye Reisi ile dUnkll 
konuttnam bana şu noktayı bir cJe· 
ta daha hatırlattı: Haldı '\"'C rnUSbet 
tenkit yapmak hele bir gJnlUk ga-

' iM n sol· zete için ne güç '8Y··· Sllt>-a 
d:ın size maıomat verirler. :Mantık 
terazisine vurursunuz. haklı göril
nUr. Bu rnaJQmata ve l!!fll görUnU~-

z ve bır 
ne göre fikrinizi yazarsını 
lakrm hükümler verirsiniz. :Sır de 
b •• n.•U var ki, 
akarsınız ki, l,tn bir ıç, .... 

harıcı görUnUştcn bamba,J<a ... 
Bır iki gün evvel yazdıklarıma ce-

• tfi Kırdarın ver-
vap dıyc Doktor :ı.cı dJn 
dlği malCUnat, itte bu ıçyUZU ay • 

latıyor. ruın· 
Söyledlklerlnl aıraslle yazıyo • 

Asfalt Yollar işi 
b' an ev-

«Mühim caddeleri oısun ır A 
,.1 iş edindJk. • 

Vel asfalta çevırmeo :BUtün 
linayı belki ziyaret ettiniz. 

""' ttan gelen· 
caddeleri utalttır. Bao-9 

• 
be inci derecede so 

ler dördüncü, lf ıldığını an-
kaklara kadar asfalt yap 

latıyorlar. h tıra yalnız 
Asfalt yol deyince a 

1 gelmemelidir. Ka· 
yolun dÖfCll'"es elesile beraber su. e-
naııznsyon mes 1 t Iefon ııatıan-

1 fyf bir halde bulma· 
ğu müessesey 

Bu da maksat halledilmiyor, 
dım. ra 
bir sUrll para .tarfedlliyordu. Bir ço-

ıtun bakımı senede dört yUZ lira· 
;~o mal olduğu halde çocukların ço
ğu haylazlıktan kurtulamıyordu. 

Bu muesseaeyf iyi bir hale J<oy-

DarütAcezedekl ilk mektemak ve 
bin halini tetkik için Doktor Fah· 
rettin Kerim. ı.nnır Dilsiz mektebi 
eski mUdUrU Necati Kcn1al, Dok~or 
lbrahım Zati ile maaı ır müdUrlin-

mudür muavınlnden mürek· 
den ''e 
kep bir iatifare heyeU kurduk. Bu 
heyet, DarfilAceaede yaşı~ an ve bU
ynyen y0z yirmi çocuğun h:ıyatla a· 
1A1<alan kesildiğine kanaat getirdi. 
Bu çocukları leyli mekteplere dağıt
tık. Boş kalıın yere r;uç istidadı gös· 
teren çocuklan geçirdik. Bu birleş· 
meden masraf iUbarlle tasarruf bek· 
Jemlyorduk. Fakat lstl~arc heyeti 
mile5Sesenln müstakil surette inkişa
fını lçtımat bakımdan daha münasıp 
gördü. O sırada YeşllköyOndekl Fran 
suı mektebi ııatılryordu. Bu blnayı al
dık. Orada elli defi!, 119 çocuk için 
atelyeler, dershaneler, ziraat faali· 
yelleri kurduk. 'Müessesenin başına 
müdür ve mütehusıs sıfatlle Doktor 
Fahrettin Kerimi getirdi\. 

Demek ki, suç istidadı gö..<;teren 
çocuklara ma?ısus mUeıuese kaldır•'· 
mamış, daha genlf ve f tydalı bir şe· 
kilde Yeşllk6ye nakledllıniP,Ur. 

lektrlk, hava gaz • e var-
nm UkönC• tanzimine UlUyaç Kooperatif ve Yağ 
dır. - te-tstanbUlda astalt yol yapmab- 1 le . 

bblla edince derhal kanallzaBYOn ş n, 
şc Yedi milyon k Uf h k ti k t meselesile karfılattık. Ben ooperu are e ne ço a-

-'ed•,.ek lstanbulun bazı kı· rattarım. Altı, yedi ııene evvel İstan· 
Ura san - t 

d& kanaltzuYOn yapılmıf ır. bul belediyesine gelip le bir koopc-
sımıann kan Ji 
Ne can Jd, evlerin blr çoğ\1 a • ratl! kurulduğunu duyunca memnun 
sa.IJODa baflanmamlf ve hattA na· oldum. Memurlann kendi maaşların· 
sıl bağlanacağına dair bir tallmatna· dan para koyarak bunu kurduklarını 
mc de hazırlanmamıştır. Tam yol ve ara sıra ucuz erzak tedarik edip 
yapılırken kanaliaa5)'0lla batlaıun&- keıidl arallınllda tı.w.a etttlrl91nl, ıttr 
ğı her ev ıçln temin et.ınek ı&lllm de Jokant.&Iarı oldutunu andım. Me
geıse ifln sonu g-eımezdl. ÇllnkU her· ğer memurlar hiç para ko,.mamqı .. 
kesın bunu yapacak hazır parası Belediye meclisi lli bin liralık bir ser 
yoktur. Belediye yapsın dcnlllrSe, be· rnııye ,•ermiş, piyasanın kredılerlııe 
tedl) ede bu maksat için tahsisat ay- gnvenerek işe başlanmıf, ı,ıer fena 
rılmamıştır. Yol Uzerınde mekteple- idare .!dilmiş. Belediyenin verdiği 
rln ve resmi müesseselerin bağlan· sermaye ertdıkten bqka piyasaya 
mt\Sl ılZrm gelince bunların tahslsa· elli bin lira borç yapılmlf. Koopera
tı olmadığı g6rüld0. Bin mOşkUIMla Uf nizamnamesine aykın olarak be

çare aramak rnzım geldi. an tediye memurları kooperatiften borç 
Elektrik, su, telefon, gaz haU • paralar almışlar. 

na gelince büyUk Avrupa tehirlerin- Ben bu manzarayı görllnce koope
de bu maksat için yeraltı mecraları rallfln ta.sfJyeslnl dllfündUm. lt'akat 
vardır. Bunların içine glr~lr v~r7; be)edıyeye karşı olan t>orç silinse bl
hatla dola.ştlarak iş gilrlllUr. y le piyasaya t>orçlar vardı. Bunun ı· 

1 
çok paraya ihtiyaç göete- le alacaldan tak.site b:ığlıyarak tah 

Ortada bir yağ nıeselesl olduğunu 
g .. zetelerin neşriyatından anladım: 
Sordum. Dcdıler ki: Kooperatifin 
nizamnamesi ticaret etme ine mUsa
lttir. MahlQt yağ yapmak için ruh· 
satname nlmıştır . .Ru ruhsatı bqka 
bir müesseseye kiralamak suretlle Is 
tliade temin ediyor. Mahllıt )'&it yap
tığ'ı doğrudur, fakat foı mUIU tene
ke Uzerlnde a-österUdiği l~ln halk ne 
aldığını bilerek satın alıyor.> 

sızın nefıiyat başlayınca mahiye
tini sordum: c.MuUalta rakip bir yağ 
firmasının tesiri altında bu ne~rlya· 
tı yapıyon dediler. 

KooperaWln yağlarının muayen .. 
den hariç kalıp kalmadığını araı,tır· 
dım. Altm~ bir numune alındığını, 

M sının muvafık, beşinin sılıhate mu 
zur çıktığını söyledıler. 

Kooperatif belediyeden &)Ti bir te
şekküldür. Kanunen kooperatifler 
hakkında takibat yapılamaz. Bozuk 
bir nokta görUIUrse ancak koopera· 
ti! ortakları ikaz edıllr. Yağlara ge
lince bundan sonra, belediyeden ta-
yln edilecek bir klmyagerın ııez:ıre
li altında yapılması lçın emir ver
dim.> 

Tenit Düşmanlık mı, 
Dostluk mu? 

Doktor LCıtfı Kırdara çok açık kapı 
ile verdiği izahattan dolayı teş kk\lr 
ettim, fakat kooperatif hakkında, bir 
ç~k ı,ıerı arasında tam malümat al· 
mata lmkln bulamadığını zannetti· 
ğiml söyledim. şu nokta llzerlnde bil 
hassa durdum d, gazetemiz umumi 
menfaatten baş~ hiçbir ölçü tanı

rr.az ve hiçbir nevı lPf.ire lAbl olmn:z. 
).ağ hakkındaki nefı lvotımız, bizzat 
topladığımız mııl l dayanmakta· 
(!. ve hedefi ha •• :ı • ıhhatl ve men
fııatlnl korumak ve . <'ledlyenln mu· 
raltabeslnl hükümsüz bırakan ve is
tisna ve inhisar doğ'Uron bir takım 
tartları ortaya koymaktır. 

Bu mesele hakkındaki dosyamızda 
bulunan vesikaları ve gazetemiz na
mına fatura ne piyasadan alarak 
mjltehassıs bir kimyagere yaptırdı
ıuna t.laailft taJMlhllU lhındS9lne sts. 
tennllt teldlt ewm. Bunları al&ka 
ne tetkik edecefinl vaadettl. 

Doktor L~tn Kırdarm iyi niyeti, 
medeni zihniyeti ve hakikati anla
mak hususunda duyduğu ve göster
diği ciddi merak ve alAJca. «C&ndan 
bir dertıqme> diye bqlıyan mllna· 
kafamı&ın tam bir ıörtlf blrllttle 
nihayet bulmasına yol açtı. 

Vali ve belediye relıılmlııe iyi nl
yeUI tenkldJ dUfl?lanhk deıtl do«tluk 
ve yardım diye tclAkkl edebildiğin

den dolayı bir gazeteci sıfatlle te
fekkür etmeğl vazife sayamn. Oa
setecller böyle bir zihniyet ve telAk
klye pek sık tesadüf etmezler. 

Ahmet Emin YALMAN mecıa nlr dir şımdıllk tıöyle bir şey ~l· ettınnlye kıymet verdim. Beledi-
ren şey er · Bunun için 

5:;:::~~~===-====~=~=::====~~=:==~:==-
yapmak hatıra geıemez. ı UstUn· = V • 
Yaptığımız ,ey. haUarı yo un altı· Habeşistanda Harp aziyetı 
den alarak yaya kaldırımlann (.... ı iDclde) * 
na getirmektir, çUnkU bunların al- (BIVJı ı lndde) J* J 
!attı daha hafiftir. Tak· 
Şimdi tenkide mevzu olan 1n 

sım • Harbiye yoluna gelelim: şa
at meselelerinde tesadüf edilen umu· 
ftlt bir zorluk vardır ki, 0 da bUtçe-

MUnaka
lcrın h••lranda çıkmasıdır. 

.... al ttlğl f· 
sa usulleri de zaman lşg e 
<.:in •enenin en iyi inŞa&t ayları boŞ 
geçer. fal· 

Takalm - Harbiye yolunun as 
ta ı:evrtlmesl doğrUdan doğ"r\IYa be· 
1edlyeye değil. TramvaY idal':!~~ 
11.ltUr.Mllnakasalan yapılıP su. nakli 
trık. hava gazi ve telefonların 
tarnamıanmcaya kadar eylOlUn haf
tasını bulduk. O :ııaman sUr&Ue ff 
g5rtllebllseydl yatmur mevaimlnden 
evvel yol tamam1&11ır. ortaya mese
le Çıkmazdı. Kıamen vasıta noıcsan· 
larına, kısmen mUtea!Jlılde ait muh
teıır sebepler dotayısll• ınpat vak
tinde tamamlanamadı. cYafmUrlu 
ayıarda utaıt yapılam&S> diyerek 
baflanan işleri yüzU ustun• bırak
hı&Jc ve Yolu yarı bir h&ld• terket· 
hıeıt imkanı yoktu . .LSter ıstemes yağ 
hıı.ıra rağmen dev&JJ'I edildi. Yolun 
boıuıınasının mıuıraf ve ırlllfeti be
l'<lıyeye de.ıwı mllteaJıhlde aittir. NI· 
8 O•• haikID 
anda bu lf ele alınacak ve 

'11..tla rahatsız olmaması için uaml 
IUraue tamamlanmasına baıuıac:aJt
br. 

au işlerde kabahat asfalt' yoıun 
1Setı1, tnuhteıır ırlzl şaruarındır. 
loıtsa Yaptırdığımız yonar, natıanm 
•n °'YI diye kabul ettiği formOle uy· 
tundur,,. 

Suça lstidath 
9ocuklarMüessesesi 

ı i . 
ııu tanbula Vali ve Belediye ~e sı 
~ &lile ilk geldiğim gUn DarWace· or!1 ılyarete gittim. 28 sene evvel 
~da doktor Kadri ıtqit Pq&nm 
l<r fit !o-eşinde tatbikat gönntıftOnı· 

1 28 sene evvelinden çok fena bir 

:surada bulunan yerli kıtaattan 
b8'ka bir kaç ta koro gömlekli fır
kail bulunduğtı zannedllmektcdır. 
Gambachıı"dan rlcat etmekte olan 

1 g ittikçe mUdatııası kolay. 
ttaıyan ar 

bit' nuntakaya glrıyorıar. 
laşa;ıtredc sıcağın artması Keren ve 
~ I' e karşı 1ngllizleı·in yapmak· 

Adıuor Y cl<Atı kolayıa,tıra· 
ldukl:ırı har 

ta o tlc değildir. Burada Hint-
cak m~~~~dalılardan teşekkfil eden 
li ,.e U rlnln karfısında •O 
lnıUlz kU'°"~ ttaıyan ordun ftl'du'. 
bln kifllik b 

General Smuts 
Diyor ki : 

5;mali lşi 
E itmiştir 

(A A ) - B.B.C.: Ce-
Pretorya, ıo ~ekill oeneral 

nubl Amerika Pretorya'ya dön-
smuta, Kahlreden 

mUştUr. ınuhabl· 
General, Rueter ajansının 

rine deınlştır ki: rdl 
. f 1 fılen sona e . 

<- somalı se er nıası· 
Habc.şıstan muharebesi son sa 

girınek tızcredır.> 
na Sm ts .Afrfkadaki hare-

aeııeral u •KahU'ede B. Eden, 
ketler hakkında ı vauil 
General Slr John Dili, Genem danı 

bar.ırdrr. Fakat Almanyanm uıl 
bedtıflnl Slh·eyş kanalına hAldm 
olmak, lastJterenln Akcleal& da
mannr keı9111dr diye fars '" kabnl 
etmek lılzund1r. Bu hedde var
mak için Almanyaya ıöre, Bal
kanlarda lkl l!ıtlkamet \-ardır: 

ı - Cenup lıdlkanuıU: Sellnllı -
Atlaa - Girit. Şark Akdenl:d • Sil-
ven kanalı. 

2 - Şark lıtıkametl: (aoaklr .. 

le '" lstanbul Bopzlan - Anado
lu - Suriye - ı'IJL<ıtln - SU' en .ka

nalı. 
Alman ordut!U. yapılan, burrhk· 

lara ıöre. '!imdilik ~nup 1 ttkame
tlnl 8eÇml' ıHrtınllyor. Alman or
da..nun Sellnlktelı daha cenaba, 
yul Mora adallma kadar IDebll· 
mesl lçlD, Balkanlarda daha ku' -
,etil bulunmaın ,.e daha gf!nl' bir 
hareket ~tlıılne ııahlp ohnaııı 
ilamdır. BuJprlstana clren Al· 
man ordmu, benli& klfl de~ 
ku,-veW dttlldlr '\'ti luu'eket ııer· 
beathılıal de elde edememlttlr. 

Harp. alyaııetln devamıclır, Al
ınan ııevkalceyşl bu lıaldedea ay
rılmıJ or. Banan ~fa Yaı08la\') .. 
tıaerlJıdekt &Jyaııl ta&) lklerlnden 
beDil.& ümlt kesmenılttlr. Alman 
ordaıfat Yaplavyayı &l)ue&ie her 
taraf edince,Atlu tstlkamtıttnde 
bafeket ~in yan ve serlelaclea bir 
~ daha emin olacaktır. 

A.kdenia deni• rnoau kuman rd 
ve ~ru~eıe e 8 J •st d ~mıra! cunnlngham J!jV u garı an a 
bulunmuştur. şarki Afrl• 

Natrobl, lO (A.A.) - ka- Şe1-- K h e ve Ça 
kadakl İngiliz ırnvvetıerl umumI ıu:::r t a V y 
rargAhUU:ıa!ı~~~: ııeri hareketimi• Vesikaya Tabi 
Habeş de,•am etmektedir. T ~ndra, 10 (A.A.) - B. B. C.: 

lAn mucibince -~-·•-+an )!udu- ...., 
P k t ıarımız H~-· )loskovadan geltn haberlere ıöre, 
D\ln ı :oc, kltornetre meu.fede G&· :suıgartstanda çay, teker ve kahve 
dUncıan rre civarında rnGhlm bir yol tışı vesika usulilne batJanacaktır. 
bre - Da 1.,.,.8 1 etmişlerdir. sa 
te)llcf nolctaSlftl n 

Berlin, 10 (A. A-l - B. B. C: 
Alman propaganda nazırı Dr. 
Göbels, lspanyol gazetelerine 
yapmı§ olduğu beyanatta, Al
manyanın bu acnc zafere kavu •
cağını söylemiştir. 

Nazır, Almanyanın Jn~iltert'yi 
iatila etmek üzere havaların dü
zelmesini beklediğini ilave ctmİ§• 
tir. 

Vişi Meydan 
O kuyor 

(Ba'r l lnddc) * 
ınlştir. Parls siyasi mahfilleri, kara· 
rın şifahi nota il değil, tahriri no
ta ile blldlrllmlş olmasındaki ehem· 
mlyetl ileri 8Urmektedlr. 

Pire veİstanbul 
Belsrad, 10 (A.A.) - D. N. 

B. ajanaı bildiriyor: 
Vreme ıazeteıi, bir makaleain.. 

''Yugoslav hükumeti ile de fÖy)e diyor: «Selinijin aev· 
k ·· b 1 kulceyı ehemmiyeti, Bulprjata-

Nevyork, 10 (A.A) - Nevyork Tı· 
mt's gazete inin Belgrat muhabh ı 
yazıyor: 

sı ı munase atı o an mem- na Alman lutalaranın ginneeile 

balardan bildirildiğine gö- yok olmut~- Buaün Balkanlar

re, Yugoslavyanın Rusya ile ~a kurulabıleeek bir cephenin üa 

b
. Junanı olarak ancak Pire, Tiirki-
ır dostluk beyannamesi, Ye Trakyaaa için de lıtanbul kal· 

Almanya ile de bir çarpı"· maktadır. 
1 k kt · 1 b :s itte bu ıebeple bu saniyede 

ma~ ı pa ı ımıa aması ek- Atina ve Ankarada bir diploma-
lenıyor. tik muharebe cereyan etmekte

INGILIZLER 

Bir İtalyan 
Kruazörünü 
Batırdı~ar 

dir. Generaller, diplomatlann 

1 

yaptıia bu muharebenin neticesi
ni bekliyorlar ve ite aonda bafka 
vuıtalarJa devam için huuianı-

1 
yorlar. 

Bu heaaplarda artık SeJUitin 
h.hıi yoktur. Diter iki bölaenin 
de ayni akıbete uirayıp uin· 
mıyacaklannı bidiaelerin .. ,n 
ıöıterecektir. » 

Va,ington, 10 (A.A.) - Mü· 
meaaııler mechaınuı nufuzlu lza· 
ları, ödünç ve anyet verme pro
jes.ınin bır kere daha iyana ailr 
mcsine mahal kalmamak içuı. 
ayan mechsinden gcldığı ıe.kildo 
•)nen kabul edılmeaini ıstıyecek
lerıru bildirmişlerdi. 
INCIL TEREYE GEMl, TOP, 
UZAK MF.SAFE TA YYARF..Sl 

VE YİYECEK GÖNDR1LECEK 
Vaıington, 10 (A.A.) - B. 

Roosevelt, demokratlara yardım 
projesini imza eder etmez. Jngil
tereye muhim harp malzemeainiıı 
aevkıne ba lanac.ak~ır. Sevkcdi
lccclc malzeme araa.ında ıemiler, 
toplar, uzak meaaf e tayyareleıı 
vardır. 

lnıılterenin, Alman denizaltı 
ıemilerıne kar11 mucadeleeuıe 
)'ardım olmak uzere ıbir çok kü· 
çuk gemi de gônderılecektir. 

Bundan maada lnsiltereye yı
yecelı: maddeJerinın gônderilme· 
ai İçın p)lnlar bazırlanmlf bulun
maktadır. 

Pnrls - Mldle gaz t:csl d , 1ııgUtc
reye sarill bir ihtarda bulunulduğunu 
ve bu tedbirin tam zamnnmdn alın· 
rnış olduğunu yazınnktadır. Bu ga· 
zeteye göre, Fransa şerC'rlnln vo em
niyetinin icap ettiği lisanı kullanmış-
tır. Londra. 10 (A.A.) - Amirallik 

Arnavutluk'ta 
Canlı Harekat 

INGIUZ GAZETELEDI 
MEMNUN 

Londra, 10 (A.A.) - Tunes 
gazetesine göre Amcriluuua ln
giltereye gondcrdiii malzeme 
her l\ln artıyor, Bunun delili, 
ikincıkinun ayı içınde lncilterc 
beaabma 419 tayyare ıondcrilmı§ 
olmaaadır.• 

MANASI: fNCtLIZ ABLOKA- datıutntıı tebliği: 
Oondotlerrl «aı> ı;ınıfından bir ı-

SINA ALDIRMAMAK talyan kn.nııwrü, denızaıtııarımız-
«Almanya, Vışl hUkClmetini ilk· d an lılrl tara fındun torplll~nml., lt'• 

bahar taarruzuna şu veya bu .şeldl- h~men hemen muhakkak olarak im· 
de iştirak ettlrmlye çalıştığı anlaşıl· hrılmu,hr. 1taı,aıı knmızörllne iki 
maktadır. 

destroy~r J't'fakat etmekte idi. Knı-
«Dün alınan bir hab re göre, Fron

su: donanması, ticaret gemilerin re
fakat edec ktlr. Bu h her dikkate 
)Ayıktır. Fransız ticaret gemilerinin 
harp gemllerl refakatinde seyrUsl'fer 
ct:nl' 1 doğru ise Vtşl hUkClmetlle ln· 
gllterenln nrnsı açılması muhtl'mcl· 
dlr. Zira bu hareket İngıllz ablokn· 
sına aldırmamak demt'ktlr. Bunun
la beraber bu haberi tl'yit eden baş
ka malumat gclınemışt.h'. 

MOSTEMLEKELERiNI 

MÜDAFAA EDECEKLERMiŞ 
General Vcyg nd Vlşldc şerefine 
~ bir 111)1ltett.; ....uamn mQe
temlekelerlnt mUdataa edec ğlnl söy
leml,Ur. 

cBu, lng'lltereye kartı olduğu gibi 
Almanyaya ve ltalyaya karşı da 
meydan okuma gibi olur. 

\'ft7.Öre 1 abet 'ilki olılu~, mütf'.akı· 
hen iki tillat, dl'!ltro.) erlerin blrlblrl· 
ııl tuklhr.n l;rın awr ctrafınila dolaş
tıkları 'c her halılr mlll't'ltetınttıuı 

kurtulımlorı ulnıak Uıerc oldukları 

gorlUmUştilr. 

( Condotlcrrl «a» sınıfına mensup 
kruvazörler, 5069 tonllüto hacmlnde
dlr ve 6 puslu!{ 8 topla mUcchhezdlr. 
Bu sınıftan dört gemı vardı. Fakat 
bun! ı'd:ın biri, B ırtoloıneo Colleonl 
10 t <'mmur. l!HO ta SydnPy tarafın
dan batırılmıştır.) 

rorta tonajda bil ltalynn harp ge
mi n n k on id'e eçJıul bir se
bepten dolayı battıtını ve mUı ette· 
batuıın kurtarıldığını lkl gfJn e\>vel· 
ki ltalyıı.n tebliği ltırar etmişti. 1n
gllız lebllğlnde bahsedilen kruvazör 
bu olsa gerektir.] 

cltalya sQkQt ediyor. Artık eaklsl ============== 
gibi, Clbutl'den, Tunustan ve Korsı
kadan bahsetmiyor. 

ıız Afrikası adına anavatana bağ
lılık deklnraııyonu yapması bek
lenmektedir. İSPANYOLLAR INGIL TERE 

İLE ANLAŞIYORLAR MAREŞAL PETAIN SAVAIE
h· DE BiR SEY AHA:fE ÇIKIYOR cOlğer taraftan 1nglltere ile 

panya arasındaki mUnıuıebeUeı· saf· 
larnlafmıt gibidir. İki devlet arasın· 
da mübadeleye dair bir IUlAf yapıl· 
mıştır. İspanyanın, mihverle iş bir
liği ynprnamnSJ siyasi bakımdan e· 
hemrnlyetlldlr.> 

- RadJ o Gauteııl -

MOHIM BiR TOPLANTI 
Vişl, 10 (AA. ) DUn, Amlrol 

Darlan, Cent'ral Huntzlgcr, Amiral 
Platon, General Veygand ve General 
Bergeret arasında yapılac&k toı>

lan tıda, Afrika imparatorluğumuzun 
hariçten bir taarruza kal"fl mllda!n· 
ası itinalı bir tetkike tı\bl tutulmuş
tur. 

Vflle de Mayunga adındaki ticaret 
gemlmiıln bir İngiliz knıva'ZÖrü tn· 
rafından aaptedllmesl llzerlne bugün 
şu cihet UAve edilebilir ki: clmpara
torıutun mUdafaası kellm•'erl yal· 
nız asıl imparatorluğa değil, ayni 
zamanda ana vatanla lmpnrotorluk 
arasındaki mUnakele yoll rın da 
amildir. 
Mareşalin hUkClınetl namına ko

nuşan Amiral Darlan demiştir ki: 
«Artık ıo•ransız vapurlannın mllııa· 
deresine \'e Fraruıızl:ırın açlıktan öl
mesine mUsnade ctmlycceğlm.> 
Protestolanmız boşa gittiği ve 

BUyOk Bı 1tn.nya Ucaret vapurlo.rı

mm tevkif ve müsadereye devam et
tiği takdirde buna nihayet vermek 
için bu vapurlara harp gemilerimizi 
refakat ettırmek JUım gelecekUr.> 

V EYCAND IN SA LAHIYETLE-
Rl GENIŞLlYOR 

Vi.chy. 10 (A.A.) - Ofi - Sa
bık Havas • bildiriyor: 

General Weygand, bu aahah 
tayyare ile Cezayire dönmüıtür. 

General WeY8and, hareketin
den evvel. Vichy' deki ıkamctin
den çok memnun olduğunu eöy. 

lomiıtir. 
Fransız hükumetinin Afrikada. 

ki umumi dclegeeinin salahiyetl"ri 
teyit edilmekle k~lm~mı?• fakat 
ayni zamanda genııletilrnı tir. 

General Weygand'ın, Afrıka. 
ya avdetındt'n biraz ıonr • Fran-

Vichy. 10 (A.A.) - M ıreı11l 
Petain'in yakında Savoıe"de ve 
Franaanın dogu - Cenup bolge· 
sinde bir seyahate çık cağı ogr~
nılmiştır. 

VICHY RADYOSU BiR ŞEY 
DEMiYORMUŞ 

Londra, 1 O (A.A.) - Müıta
kil Fransız ajansı bildiriyor: 

Amiral Darlanın, lngiltercnın 
hücumu devnm ettiği takdirde 
Fransız ticaret vapurlanna hıırp 
gemileri refakat edeceğine daır 
olan beyanatı hakkında lngiliz 
aiynsi mahfillerinde muhtelif tef
sirler > ııpılmaktadı;. 

Bir nokta dikkate layıktır: Pa
ris radyoau şiddetli lngihz aleyh· 
tarlığına devam ederek halkı 
cFransayı aç .bırakan:. Çörçıl 
aleyhine tahrıke çahıtıiı halde 
Vichy rad) osu ile Parate Vichy 
neşriyatını nakledt'n radyolar, bu 
mesele hakkında hiç bir kelime 
aöylememektedirler. 

AMERlKALILARA DERT 
DOKUYORLAR 

Vichy, 1 O (A.A. )- D. N. B. 
bildiriyor: 

Mareıal Petain, yanında Ami
ral Darlan ve iaaız nazırı Ac.hard 
olduğu halde Amerika gazeteci· 
!erini kabul etmiıtir. laıc nazırı, 
Franıanın, i1aal altında olmıyan 
yerler için Amcrikadan beı mil· 
yon kental buğday istediğine dair 
bır beyanname okumuştur. 

Amiral Darlan aöz alarak ln
giliz ablokasının aleyf.inde bulun
muş ve bunun Almanlara zarar 
vermediğıni aöylcmi~tir. 

Mareul Petain buradıı ıöze 
karıprak demiftir ki: «Amiraı 
Darlanın .özlerinin doğru olduğu. 
na en büyük delil, Almanların 
evvelce el koydukları iki milyon 
kental buğdayı, i~al altındaki 
Fransızlara bırakmı§ olmalarıdır.:. 

Amıral Darlan aözune devam
la Almanların ln.gılizlerdcn dahu. 
alicenap ve uzlaşıcı olduklarına 
oylf'mİ tir. 

2 Günde 

2000 den 
Fazla Esir 

ltalyan Taarruzları 
Püskürtüldü 

Dcylı T elegraph ,Oyle chyor: 
«Amerıka, demokra..Uerin ter

sancsı halmc ı:elıyor. Nazilere ıte 
f'a stlere bundan buyük darbe 
olmaz.• 

Daıly Expres" dr'n: 
c-Bu kanunlar emrimize derhai 

250 milyon lngiliz liralık malze· 
me veriliyor. Cemilerı.mizi tamir 

Atina, 1 O (A.A.) _ Yunan İçin Amerika t<"raaneleri emrimi
orduları ha kumandanlığı tarafın- ze bırakılıyor. Rooııevelt'in bun
dıın 9 mart ak~arnı nqrodilen )arı ) apma1ctan maksadı, Nazi)j. 
l 34 numaralı resmi tebliğ: ğin mağlup cdildığini görmektir.> 

cTanrruz hareketimiz devam AMERiKA lRLAND.AULARI· 
etmi ve düşmanın yeni mevzilen NIN BlR lsTEGİ 
ima farımız tilrafın«fan itPI olun- cvyork, 1 O {A.A.) - jr\an-
mu§tur. Tarafımızdan yapılan ta- da halkından 1 Z9 Amerikalı. lr
arruzu güçlc~tırmek için dütm•n, landa -batvekılı De Valera'ya 
defalarla kuvvetli mukabil taar- grup halinde bir telgraf çelmit
ruzlard bulunmu a da bunların ler ve u talr'pte bulunmuılardır: 
hepsı gen ptiskürtülmuııtur. «Cnrp limanlarınızı kullanmak 

cDüşmandan t 50 }C yakın esir imktınını Buyük Brıtanyaya veri
olınmı ıır. Harp sahasında lbır niz. Am<"rıka ıl<" fırgilterenin milt
mıktar da malzeme bulunmuştur. terek davasını t.lcri götiırmek iç~ 

cTayyarelerimiz, muvaffakı- 1 1rlan~anın muhım bır adım. atma-
yetle harekata i tirak ctmiflcrd" ı sınil ımkfın vardır. Bızc Brıtanya-

Atina, 1 O (A.A.) _ Umu~i nın,mudnfaası için esaslı tedbirler 
emniyet nezareti tarafınd 9 almak üureyız. Pazarlık veya tc· 
mart akşamı neşredilen teb~ijd rcddut edecek zamanda deiilız 
du manın Rıksurı'yi bombardı~ Bu lımanların yıılnız fngilterenin 
man ettıgi, fakat insanca zayiat d~I. bLZ.ım, aizin, butun dunya
vc hasar olmadığı kaydedilmek- nı~ ncf ıne olarak kullanılmuını 
tedır. ıstıyoruz.ı; 

Atina, 10 (A.A.) _ B B C· YENi BiR DESTROYER 
Diın ak a.m resmen bildiri.idi:. • GRUPU 
göre cuma ve t . gın~ Va in ton, 10 (A A.) Reuter: 

' cumar esı gunkiı 
muharebelerde b" "k h . Rooıı 'l'clt in demokrasilere yardım 

U) U CZlfnt'te 
uğrıyan ve 2 000 d f I . kanunu ııroje ini imzaladıktan pek 

J 
• en az a csır 

veren talyan kuvvetleri d'" az onra, yeni b~ de lro;)er grupu-
takviyc kııalarının ya d .1 ub~· nun ln llt reye dC'vrinl blldlrmeıd 
k 

r ımı e ır 
aç muk bıl taarruz ya kuvveUc t hmln edLlmekledlr. 
ff k Pmı, mu-

v~ a ıy~t elde cdememış, çok MEBUSLAR MESEi E 
agır uyıat vermi"tir ÇIKARMIYORLAR 

K hlı <:. 10 (A.A. ) ...:. ingtJız hava Voşıngton, 10 f A A. ) MUmeaall· 
kuvvetleri orta şark umumi ka _ lcr m clisl. dcmokr sılt're yardım 
g hının teblıA'f: rar kanunu projesi Uzerlnde Jkl saat mU

Arna vuUukta lnglJiz htl\a kuvvet- zakereden BOnra A;)anın yaptığı tadll 
lr.rlne mt'nsup bombardım ta lerin hepıılnln birden tuvibl b&kkın· an yya-
r !eri 8 9 mart .. l'cesl D 11 da yann bir teklifi reye koymayı it· .. • raç manı 
teııl atına şiddetli bir hU"u UfAkla kabul etmı,ur. .. m yapmış-
lardır. llombardımuııdan 80 k lMZA ÇARŞAMBAYA nra çı an 
bir çok bU;)Uk ;)Angını mUteaddıt in- Vaflngton, ıo (AA) RooHvel· 
fil k tal<IJ> tmlştrr. Yangınlar bü- t'ln J<AUhl Rarly dJyor ki: cBeklen
yUmllş ve 110 ldlometrc uzaktan gö- mcz bir hAdlae tıkmuaa JAytha çar
rUlm~tOr. şambaya imza edile<"ekUr. Böyle bir 

DUn, Dukau k8yU ve Dlave • Lo- hldiBe çıkacatına ihtimal vermlyo
uzl mıntakUlndakl topçu mevzileri- rum. tm:sa mllnasebeUle, RooMveıt, 
ne de hlkumlar yapılmıştır. belki de beyanatta bulunacaktır. LA-

Ufak bir avcı grupumuz, Kalslre- ylhanın tatbiki için hUkQmet flmdl· 
ııln flmallndc avcılar refakatinde sey den buırlıklar yapıyor.> 
reden bUyUk bir dOşman bombardı· ----o 

mıın erurıuna hUcum etmiştir. Vu- lngiliz Tayyarelerin 
kua selen muhar b d(', düşmanın 6 
a\CI tayyıı.reııi il bır atır bombardı- de Ateş Kudreti 
man tayyaresi dOşnrOtnıUş, dığer bir Londra, 1 O (A.A.) - lnsıliz-
çok tayyare daha ağır hasara uğra· !er, tayyarelerinin ateı kudretin• 
tılmı lır. PUoUarımızdan blriRl tay- arttırmıya çok ehe.mmiyet veri
ye.resini terketmek mecburiyetinde yorlar. Ye,!\i tayyareler oa ikı 
k lmış ve paraşUUe salimen yere in- mıtralyôz veya dôrt topla ınüceb. 
mıştır. hez bulunuyor. 

Dahili istikraz Tetkikleri 
ilerliy or 

Maliye Vekili Meclise izahat Verecek 
Ankara, 1 O (Telefonla) -

Hukumetin bır dahıli iatikraz çı
karmak iizere .raptığı tetkikler 
ılerlemektedır. Onumuzdeki malı 
\ıldan ,.,vf!I bu ık .,_ ı '" 

ferruatuı tamamlanmaaına c;alıtıl
maktadar. Butıçe muzakerelerı ya. 
paJırken Mali)oc Vekihmız ıatik raz 
hakkında Mcclı~ ı:ı:ahat ', .. "'c<'k 
lır 



6 V.\TAN 

Müsabakamız 
Nasıl Yapılacak? 

j~~~:~:J.1' 
Baıladı 

lzmir, (Hususi) - Na.lıiye mer
kezleri Ue ihtiyacı bulunan bazı köy 
ler halkı için, Toprak ofisi tarafın
dan buğday ve çavdar verilmesine 
mart iptidasından itibaren başlan

mıştır. VilA.yet, buğday ve çavdar
ların lzmirde Toprak Mahsulleri o.
tisi depolarından nasıl alınacağını 

ve köylere nasıl ve ne kadar dağıtı
lacağını bütün m\Uhakat& bildirmi9· 
tir. 

Güzel 

Olmak 

Otuz Çift Birbirlerile Nasıl Evlendirilecek? 
Seçmenin Münasip 

Olup Olmadığı Nas:I Ölçülecek ? 

. ' 

, 

Miiaabakammn birincisine bediy e eclecejimiz radyo, bu resimde 
&'Örüldüğü üzere Pbilips acentaaının Voyvoda caddeaindeki ma· 

ğnuınm vitrininde tefhir edilmektedir. 

KarUerlmi< mektupla, Wef01lla, 
ıtlfaben aoruyerlar: 1'-Iü.sabak&ala 
tatbikatı ıuuıil olacalt ·: 

An1atahnı: Bir defa hergün. ga... 
~etede. nanııetler c:ıktık~a ketı«:ek· 

11iaJ.z. Kuponla beraber d.klıyacak .. 
ı&mız. 

Otuz erkek ve otlU kadından lba· 

. ret ıeri tamam olunca bunJa.tı bir 

ara,.• grtlrerek mrvt'ot içinde her 

erkeğe en uypo kadını &e<;erek 

otuz çifti kendi takdirini"Ze göre 

t~J edecek-;lnıx. '1e1Je-JA. be, nu· 
nıaraJı erkeğe. 20 nunUlrah kadın, 
,l uwnarall kadmla otuz numaralı 
erkek ,Uyerek bl1'e netic'°lerl Uı.,te 

halinde bUdJrec:ekhintr.. Biz bUtiin 
tnı uvapları Noter Galip Blngöle 
te•di edoceği.1:. Günü gellMe bun

lar Noter tarafmdan ieıteyenler de 

hazır bulunduku balde bir ta>ınl! 

yapdacak. l\[eeelol. bir numaralı er
ketin hangi kadınla e\·Jenme .. ı hak
kmda. ekberJyet bulunduğu ara,tırı
Jacak. EA-er ı;izin \:erdlğlnb; rey 
ek&eriyet re;rine uygunısa. o çift i('in 
tam numara alacaksınız. Her ~lft 
hakkında bu tasnJf ayni U"iUllC ya· 

p(hnca netlçe-de kiın ekseriyetin 

kanaatine en uygun ~·nıele.r )'ap

mı.~ birinci ikramiyeyi. yani 275 

lira kıyınetlndeki Fil:_.ı<» rad:, o~unu 

kazanae•ktır. Di~erlerl l&abet sıra.. 

~ile dlfer yüz elli hedfyeyl alacak

lardır. 

275 liralık radyo, Galatada Flllp!I 

miles~nin camekanında t~hlr 

edilmektedir. Yolunuz dü,enıe göz.

den ı-~!rlnl'L. 

Müsabakamızın 150 Hediyesi 
BırincUlğl kazanana: Bir lıik• 

radyo. 
İkinciliği kazanan iki kl~iye: 

Birer çay takımı. 
UçüncWtiğü kazanan iki ki'lye: 

Birer kol &aatl. 
Dördtinc\UUğll kazanan iki ki91· 

ye: Blrer evrak çantuı. 
ııe.,inc!liği ka:ıııı.nan ık! Jri\liye; 

Birer kadm el ~'&ntaeı. 
Altıncılığı kazanan 1lç ki~ye; 

Birer likör takımL 

Sekizinciliği kazanan be~ ku;>iyc: 

Beyoğlu sinemaları ~in altışar 

bilet. 
Dokuzunculuğu kazanan beş kl· 

fiye: Birer nıUrekkeplt kalem. 
Onunculuğv kazanan altı kiŞiye: 

Birer kravat. 
• On birinciliği kazanan yedi kiti· 
ye: Birer ipek çorap. 

On ikincWği kazanan on kişiye: 
İkiljer iyi cins mendil. 

On UçUncUden yUztıncnye kadar 
Yedinciliği kazanan b«ı kilji1e: kaı:anacak olanlara ~ğıdaki te-

Birer vazo. selli hediyeleri verilecektir. 

TESELLiHED/YELERi: 
HazananJa•dan on dörduncüden itibaren verilecek teeelli hediyeleri· 

bin adedi yüz tanedir. Bunlardan on klflye birer liralık Tayyare bileti, 
on kl'iye tanınm~, romao.cılar01UDD blJ'er etterl, on ~e (Ramlz) ln 
birer karikatür albllmtl, on klflye G\U --1 kitabı, on klJjlye Salon 
Çiçekler! kltubı, on kişiye (Yedlcfuı) mecmuasının btanbul albümü, on 
kişiye ömer Seyfettlnln hlk~yelerl, on kl1lye birer p&nı çantası. Birin· 
clllltl lawuıa('ak okuyuMtmuza ve"""'flmlz (Lüks Radyo) Galatada 
B•nkalp caddeeinde (FUps) mağazasının vltrlnlo.do ıe,h1r edllml,tlr. 

thracatçılar Birliği latanbula Bir 
Heyet &'Önderdi 

1zmlr, (Husus!) - Alma.nyaya sa
tılması mevzuu bahis yağlı tohum
lar i<:in mUzakerede bulunmak üze
re tzmir Zahire ve Yağlı Tohumlar 
İhracatçılar Birliği namına bir he
yet seçilmi!;J ve tstanbula gönderil
mi~tir. Zeytin yağı satışları için de 
müzakerede bulunmak üzere ayrı 

bir heyet seçilmek üzeredir. 
-<>-

Aydında 42 E~it.nen 
Ku. su Açıldı 

1 
l(lil :ı 1 

10 MABT9H 
Kapanış 

Altın (Reşat) 2405 
Altın IHamit) 2260 
Türk borcu 1923 18,95 
Dahili l•likraz 1918 21.55 
İkramiyeli dahill istikraz 938 19.75 
İkramiyeli Ergani 1933 19.98 
Sıvas • Erzurum 1934 19.25 
Sıvas .. Erzurum 19,40 
Anadolu Demiryolları 41,30 
:P.iilme&.-Jil Senet 38,20 

Y Eni Neşriyat 

Mühim Bir Eser 
Bursa Erkek ve Askeri liseleri öğ· 

retmenlerinden Bay Mehmet Gülba· 
har senelerce muntazam ve devamlı 
çalışmasından sonra ingiHzceden 
tUrkçeye 2000 say!a, 5000 resim ve 
50 bin kelimelik tela.tfuzlu bir lQgat 
yapmıştır. Muharrir kendi bilgi ve 

-----------------------------!tecrübeleri ile muhtelit IQgatıara mu 

••••••••••••••••••••••••••••• racaatıa yurtta modern bir kamus 

Deniz Levc.z:m Satınalma K?misyonu ;ı111ıırı 

-.o.v..o Julo koyun etl 
23.500 kllo kuzu eti 

Tahmin bedeli 
Kr. Sa. 

71 
68 

38 
70 

860 kilo aığrr eti 48 77 
ı. - Yukarıda mıktar, cins ve beher kilolarının tahmin edilen be· 

dellcri yazılı Uç kalem etin 12 ll4art, 941 Çı&r\IBlllba gUnU eaat 14 do 
kapalı zarfla el<aU!.meei yapılacaktır. 

ı - İşbu Uı; kalem etin ilk teminatı •3791> lira •7• kuruş olup 
ııartnamesl her gün Iıı ııaatıerl dahılinde kamiByondan •255> k~ be
del mukabUJnde alınabillr. 

3 - lsteklilerin 2490 Myılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarmı havi kapalı zartıarııu en geç beW 
rttn ve aa.a.tten bir saat evveline kadar Ka.smıpaşada bulwıan komisyon 
bı14kalllığma makbuz mukablllr.de vermeleri. cı3«> 

,.. DOKTOR-KİMYAGER 

CEVAD TABSIN 
İDBA.B • KAN • KAZURAT 

vesairenin tahlillerini yapar. Di· 
vanyoıu ort&smda Tel. 23331 

ŞEBİB ttYATBOSU 
Dra.m Kısnu 
BU AKŞAM 

Saat 20,30 da 
MEŞALELER 

vücude getirmiştir. Bası malzemesi· 
nin pek pahalı olma.sına rağmen hiç 
bir fedakArlıktan çek.inmeden bastı. 
rılan bu lOgat herkese kolaylık ot .. 
rnak için ayrı ciltler halinde çık· 
mağa ba,ıamıştır. Kelime, mA.na ve 
teknik itibarile en zengini olduğuna 
nazarı dikkati celbederiz. Bu çok 
kıymetli eserin (A) harfini havi bi
rinci cildi çıkm.ı.,tır. 

Kendi Kendine Fotoıırafçılık 
A. Fuat Aral tarafından meydana 

getirilen fotograf kitabı Gayret ki
tabevince tabedilmiştir. Amatörlere 
tavsiye ederiz. 

r f LfBA 
İDRAR TAM TAHLİLİ 

Beyoğlunda Ağacamil k&llısında 

Bursa sokak No. 1. yeni açılan 

kimya IA.boratuannda halka ko· 
!aylık olmak Uzere yalnız (Pa

zartesi) günleri BlR LİRA llc

retıe idrar t&m talıllll yapılmak- ı 
tadır. ı 

için 
Her ,eyden "'1Yel sılı· 

hatlt ve parllLk bir tene, 

lekeıı!Z ve dUzglln bir 

cilde malik olmak 11-
oı:rndır. 

EMyKREM 
PERTEV Gl Sizin de cildinizi gü

.elleştirlr, guddelerinl 

besliyerek canlandırır. 

fO ııenellk bir tecrübe mahsulü olan KREM PERTEV tertip ve 
yapılış tarzındaki incelik dolayııılyle, tenin fazla yağlanmasına 

mlnJ olur. Yağ~ız olarak husuet top ve vazolarda satılır. 

Denizyo::arı lş~t.tmesi 
Kooperat.t Şi. ~-ti lda. e ı ecii...in .. e .. : 

Şirkellmizin 1940 senesi bilAnçoaunu tetkik edecek olan Umumi 
heyeti içtimaı muayyen günde ekseriyet hasıl olmamasına mebni 26 
mart 1041 tarihine müeadjf çarşamba gUnU saat 2 ye tehir edilmi9 ve 
içtimaın Tophanede Kılavuzluk servisinin eski yolcu salonunda akli ta· 
karrur eylemiştir. Ortakların mezkür gün ve sa&tte hazır bulun.malan 
ehemmiyetle rica olunur. 

M:lzake;e 0·11Dacak IWevadı 
l - İdare Meclisi raporunun kıraati, 
2 - ?.furakıplar raporunun kıraati, 
3 - 940 senesi bilAnço ve karU zarar hesabmm tetkik ve tasdiki ile 

İdare J.tecHsi azalarının ibrası, 
4 MUddeti hitam bulan ldare Meclisi azalarile yedek azanın ye· 

niden intihabı, 

\ı 

:S - J.1'.Uddeti hitam bulan '}irket murakrpJarının yeniden intihabı. 
6 Murakıplara verilecek Ucret mlktarmm tayini. 

'1· _ rk:;e -·um.iı11}lJ Jll 

iraa l Ba 
Kuruluş tarihi: 1888.- Sermayesi: lOn nOQ,000 TUrk lirası 

Şube ve ajana adedi: 26:!. 
Zirai ve ticari her nevi b&nka muameleleri. 

.Para blrlktlreulere 28,000 lira ikramiye vorl1or 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhblil'Bız tasarruf hesaplarında 
en az !50 lirası buluna:ılara senede 4. defa çekilecek kur'a ile a.şıatı· 
dald pltı.na göre ikramiye da~t·1ı:t<-"aktı:r. 

4 adet 1,000 liralık 4,000 Ura I'' 4 • 500 • 2,000 • 1100 adet 50 Uralık 5,000 Ura 
ı•o • •o • • •oo , • 2:so • ı.ono :o ... • 'i .., 

ıso • 20 - • •oo -'° • 100 • 4,000 • • - • 
DtKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşa. 

ğı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde ~.;, 20 !azla.sile verilecektir. 
KU!"alar senede 4 defa, 1 eyJM, ı blrlnclk.ı\nwı, 1 mar1 ve 

ı haziran t.l.rlblcrlr.de çekilecektir. 

İstanbul Gümrükleri 
Başmüdü;·iüğünden: 

(3atış Müdürıüğ .inde Kap:ılı Zarf Usul:le 
Sahips:z Eşya ~atışı) 

İhale günü 26/ 3/941 
~Uktarı Değ arl Peyi 

1\1.K.N Marka No. Kilo Gr. L. K. ı. K. E'yıınm clllbl Ambar 

2827 lDLS 

2062 VAZ 

1066 

-------------
611292 1027 400 8545 46 641 00 Sun! ipek ip· 

!iği 

301 
203/218 2113 ~00 30720 36 2305 oo Pamuk men

ııucat % 10 
na kadar l· 
pekli 

17418 000 8579 73 614 74 Adi ağaç bof 
sandık 

3 

Yukarda marka, numara, değeri, miktan ve cinsleri yazılı eşya 

26,3.941 gününde 1549 sayılı kanun mucibince ve 2490 sayılı kanunda 
yazılı hükümler dairesinde ve kapalı zarf usulU ile Sirkecide Reşadiye 
caddesinde Halı antreposu dahilindeki gümrük ııa~ mtldürllltUndc •a

tılacaktır, 

şartnameler anılan gümrükten her gUn para.sız alınabilir. !etekli· 
lerin eşyanın hizası:ıda gösterilen pey akçesini ihale günlerinde öğleden 
evvel saat 12 ye kadar vezneye yatırmaları 'arttır. İsteklilerin teklif 
mektuplarile birlikte pey akçesinin makbuzlarını ve 2490 sayılı kanun
da yazılı vesikalarını zarflara koyarak ihale gününde aaat 12 den evvel 
mUdürlUJ'te makbuz mukabilinde vermeleri IA.mndır. Teklif mektupları· 
nın şartnamede ayrılan yerlere yazılması mecburidir. Zarflar ihale g0 .. 
nü saat 12 de satı• salonunda açılacaktır. Telefon 23219 (1869) 

i LA N 
İstanbul tarafında oturan mti\lter!lerlne bir kolaylık yapm&lc makaadll 

B. ANA p p 
Boyahane ve kimyevi temizleme fa.brlka.sı 

Çemberlita.ıı karııısınd& yeni bir şube açtığını bildlrlr. ••111111' 

iT. 3. 941 -

mEvvn ölü 
INKIBAZI defeder 

İŞTAHSIZLIK 
Hazımsızlık, Şişkinlik, 

Bulantı ve Gaze Karşı 
Faydası Vardır 

Her ,.emekten oonre bir tath U,ıtı 

yarım bardak au içinde köpllrterek 

aluıablllr. Hasan l!lmlne ve marka .. 

aına DİKKAT 

Naf":: ,- :{ ·_~ct:ı:den: 

-

17/ 3.'91.l paz:-- ""t •1 
.... ... U saat 16 da Ankara Natıa VekAleU ~ 

ı.; 1nde mı.lzcme !' ... .. ~ ..._: :n d:ı Wpianan malzeme eksUtm• )C -1' 
:·onundu. ... ~ ~ : ıra .. ~ .t.uru} muhamme:ı bedelli Ankara çubuk t,Jİ 
jır.d.ı yap ' .::;1.:-.cıı' ~ san~ ;.ı.l Ye !ele!cr: te~i:atı şartnamesinde yapılaD 
ıa.t üzerine yeniden aç·k ~'.t ''tme u!ulU lle eksiltme.al yapılacaktll'• 

EkslLme şartnamesi ve teferı ti.J.tı bedelsiz olarak maızemı rııol' 
1Ug1l:ıde=ı. ahnabUir. 

ı.rL1. a~kat te'.""'1lnat cl97, Ura c73> kuru,,:tur. -

1s~t:;.Ii:erin m;ı'"aktvl.t teml:-.at ve şartnamesinde yazılı "~uıı 
birlikte ayni gün saat 16 da mez'<O.r komisyonda hazır buJunıP'" 
L?.zımdır. (1120) (HTI) ./ 
~~~~~~~~~~~~~~~~--_.,,,· 

r " ~ ' • C ... ı .. r .... Lr ........ :- "'~ 11 - . 1' .1131).11 .. ~ 

OksijeP.. ·- es:sa·ı A'ı"!acak 
Elinde çalvıır bir vaziyette oksijen tesisatı olup da •atmak ili~ 

Jerin evsat ve satış f8.l'tlarmı b::d~rir tekli!lerlni tetkik edilme)[ .. -111 
en kısa bir zamanda Askeri Fau. ıkalar Umum MUdUr!UğUne ı"';, 
meler!. (11"" ... 

3')1) ~!",,t-~ l\r.·k· ı 'a··~a~·~ç K,,,ası 
Tı.lımln edllen bedeli <18000> lira olan 300 metre mik&.bı ı<~ 

kalaaı askeri f&brikalar umum mUd.UrlUğU merkez satm alma 1' 
yon unca 17.3.94.1 pazartesi gUnU eaat 1!5 te puarlıkJa lhale edil 
Şartname para.sızdır. Muvakkat teminat c1350> liradır. (1830~ 

.~tr:ntu'Kon:u:2;ı. ö: _a:: n 11 

Beherine tahminen elli Ura fiyat konula.n 100 adet komple ~ 
semer! 12/3/941 günU sa&t 11 de pazarlıkla •atın alınacaktır. ?ol'.,.• 
men bedeli 5000 lira olup kaU teminatı 7W liradır. İsteklilerin t>elll 
ve saatte Fındtklıda satınalma komisyonuna gelmeleri. (166/ 

, 
-=-~--

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 

( ıkramlge Ptanı 

--=-

1941 

1 ade$ 2000 Liralık == ,....~ ' 
3 > 1000 > :::~,.., 
ll > 7M > ::: _ _,..,.. t 
• > 600 > ::::: JUi"" / , 

8 > 250 > ==~ .... : 
85 > 100 > ;:::::P"- / 
80 > 50 > == ,oO"',.. ' 

300 > 20 > ==~ 
Kefldeler: • Şubat. 2 )[aY"',.ıııd' 
tos, S İkinclt..,rın wıııı• 

pılır. 

Salı.ibi ve •""tJ.'J'ı. ~ı.ı..ı.W'tl: .d.ı:ü~J.' J:JU..'t J:~-4 
BMdd.,. Yor: V.A."UJI K.A.TlUJJ!l 


